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Вступ
Глибокі перетворення у всіх сферах суспільного життя,
подальша демократизація суспільства, національне відродження України зумовили необхідність докорінного перегляду підходів до державного управління. Побудова незалежної
демократичної держави та світові інтеграційні процеси
потребують створення якісно нової системи управління, враховуючи як реалії сучасного життя і перспективи соціальноекономічного розвитку, так і досвід управління в розвинутих
країнах світу та вітчизняний історичний досвід. Специфікою
державного управління є насамперед унікальність об’єкта,
яким виступає суспільство в цілому; монопольний характер
на встановлення норм права: значний вплив політичних, а
подекуди й суб’єктивних факторів на рішення органів управління державою.
Актуальність теми моніторингового аналізу та експертної оцінки вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень
і розробок щодо європейської та євроатлантичної інтеграції
в галузі державного управління та політичних наук визначається кількома обставинами:
по-перше, об‘єктивна необхідність у здійсненні наукового дослідження зумовлюється розвитком відносно нової
наукової галузі «Державне управління». Це передбачає розкриття в історичній ретроспективі складного і багатогранного
процесу розвитку системи державного управління в Україні,
дослідження закономірностей та особливостей розвитку державотворення в інтеграційних світових тенденціях і на цій
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основі дає можливість визначити основні шляхи, форми її
вдосконалення на сучасному етапі;
по-друге, в сучасних умовах розвитку Української держави в напрямі інтеграції її в Європейський Союз та НАТО суспільство не влаштовує існуючий рівень системи державного
управління. Державне управління сьогодні в Україні являє
собою складне, суперечливе явище з багатьма бюрократичними деформаціями, воно не повною мірою відповідає на
виклики сучасності і має ряд істотних вад;
по-третє, головним аргументом при визначенні мети
і концепції дослідження стала відсутність в Україні узагальненої бази наукових праць, присвячених питанням розвитку
системи державного управління в Україні в контексті адаптації його до європейських стандартів.
Ефективність дій системи державного управління передусім залежить від обсягу наукової і практичної інформації,
якості її аналізу, загального рівня розвитку наукових основ
управління, і передбачає широке використання наукового
обґрунтування при прийнятті державно-управлінських рішень з питань подальшого розвитку. Вирішення важливих
питань щодо здійснення європейської та євроатлантичної інтеграції України неможливо без врахування закономірностей
в глобальному інтеграційному процесі. Наукові дослідження
дозволяють розробити моделі координації дій України з країнами різних союзів і співдружностей, що відіграє важливу
роль при вирішенні питань щодо стратегічного планування
політики держави.
Аналіз літератури за зазначеними напрямами дає
можливість зробити висновок, що в наукових дослідженнях
здебільшого розглядались загальні питання щодо закономірностей державного розвитку України в умовах європейської
та євроатлантичної інтеграції. Детально висвітлені безперечні тези, що законодавство України має бути здатним відпо6
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відати європейському законодавству, що треба спрямувати
суспільство на дотримання європейських цінностей, забезпечити паритет України в співдружності країн ЄС. По багатьох
правових напрямах розроблені механізми трансформації
законодавства України та прийняті політичні рішення, що
відбито у Переліку нормативно-правових актів та інших документів вищих органів державної влади України (Додаток 1).
У додатку 1 наводиться перелік нормативно-правових актів
та інших документів вищих органів державної влади України за період 1992-2006 рр., які стосуються внесення суттєвих
корективів та нових підходів в суспільно-трансформаційному
процесі інтеграції держави. Серед них загальні нормативноправові акти щодо міжнародної діяльності України, перелік
міжнародних договорів у сфері євроатлантичної інтеграції,
зокрема двосторонні договори Україна-НАТО, нормативні
акти, що становлять стратегічну базу процесу євроатлантичної
інтеграції, Плани Україна-НАТО, програми співробітництва
Україна-НАТО, участь України в миротворчій діяльності НАТО,
питання освіти і науки у сфері євроатлантичної інтеграції.
Велику цінність для дослідження проблеми щодо врахування закономірностей інтеграційних процесів в управлінській діяльності мають фундаментальні праці з проблем
державного управління та політичних наук. Аспекти системного та ситуаційного підходів в державному управлінні та
політична аналітика щодо проблем європейської та євроатлантичної інтеграції України розглядались вітчизняними та
зарубіжними ученими в працях, зазначених у додатках 2-10.
Велику цінність для дослідження проблеми щодо врахування закономірностей інтеграційних процесів в управлінській діяльності мають фундаментальні праці з проблем
державного управління та політичних наук. Аспекти системного та ситуаційного підходів в державному управлінні та
політична аналітика щодо проблем європейської та євроат7
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лантичної інтеграції України розглядались вітчизняними та
зарубіжними ученими в працях, зазначених у додатках 2-10.
Комплексно досліджено різні аспекти державного управління в контексті Європейських співтовариств та ЄС. Висвітлено динаміку та соціально-історичні детермінанти утворення,
розвитку та функціонування ЄС на сучасному етапі, а також
принципи нормативного регламентування. Проаналізовано
суть системи державного управління України, її особливості,
фактори, що вплинули на її формування, особливі риси, а
також загально-правові тенденції та національні відмінності
його генези як частини світової інтеграційної системи.
Недостатньо висвітлено конституційно-правові проблеми трансформації форми правління в Україні за умови
європейської інтеграції, типологію територіального розвитку в контексті проблем регіональної політики, взаємодію
регіональних владних структур у вирішенні проблем, які
постануть в процесі інтеграції, зокрема зайнятості населення
та управління економічним розвитком регіону.
Важливим фактором підвищення ефективності державного управління є налагодження процесу реформування
державної системи підготовки кадрів в Україні в період
трансформаційних змін у суспільстві.
Наукові дослідження (Додаток 4) обґрунтовують потребу у реформуванні в Україні починаючи від методів і форм
освіти й підвищення кваліфікації до запровадження європейського виміру до державної служби.
На сьогоднішній день є наявною парадоксальна ситуація:
присутність на ринку праці дипломованих спеціалістів, більш–
менш формалізовані кваліфікаційні вимоги до претендентів
на посади та переважно негативне сприйняття в суспільстві
здібностей фахівців, особливо «кадрових» управлінців.
Цитована література показує можливості використання
для дієвого виконання завдань та функцій демократичної,
8
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соціальної, правової держави, повноцінного задоволення потреб і очікувань громадян через виконання владних функцій
вищими державними службовцями.
Задекларований європейський вектор розвитку України
нагально вимагає ґрунтування системи підготовки кваліфікованих кадрів на європейських цінностях.
Розглянуто проблеми інтеграції України в ЄС у контексті формування державної ідеології виховання. Розглянуто
актуальні проблеми сучасної освітньої діяльності у контексті
європейського вибору України та досвід реалізації державної
політики у галузі освіти у Польщі, Австрії, Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.
На підставі аналізу наукової літератури з питань взаємодії держави та громадянського суспільства може бути
розкрито зміст, мету, принципи, конституційно-правові засади державної політики України у даній сфері у контексті
європейської інтеграції. В наявних наукових публікаціях
виокремлено основні аспекти європейської та євроатлантичної інтеграції щодо розвитку громадянського суспільства,
виявлено риси суспільної свідомості, котрі впливають на
ставлення населення України до євроатлантичної інтеграції,
а також наведено чинники, що зумовлюють динаміку цього
ставлення.
Досить детально проаналізовано досвід набуття членства
в НАТО країн останньої, третьої хвилі розширення Північноатлантичного альянсу. Розглянуто принципи, методи, моделі
та механізми формування та реалізації державної політики у
сфері євроатлантичної інтеграції. Висвітлено концептуальні
підходи до членства України в НАТО, наведено пропозиції
до проекту Плану дій Україна-НАТО. Викладено нормативно-правові та програмні документи щодо співробітництва
з Альянсом. Визначено проблеми і перспективи розвитку
українського оборонно-промислового комплексу та оборо9
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ноздатності України після вступу до ЄС та НАТО. Цікавою
проблемою є місце і роль України у взаємодії з різними міждержавними угрупованнями в контексті євроатлантичної
інтеграції України, розкриття якої в повній мірі завжди буде
актуальним.
Загалом у вітчизняних та зарубіжних виданнях проаналізовано проблеми створення системи міжнародної безпеки,
етапи міжнародної інтеграції, фактори, що сприяють і заважають їй. Висвітлено методологічні підходи до оцінки та
моделювання ризиків і загроз у сферах національної безпеки
країн-членів НАТО, СНД, України в контексті євроатлантичної інтеграції. Проаналізовано політику запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій природного, техногенного
і воєнного характеру.
Наукові дослідження українських та іноземних фахівців
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в галузі
політичних наук (Додатки 7, 8) орієнтовані на здійснення науково-аналітичного забезпечення політичного та адміністративного реформування і підвищення ефективності державної
політики щодо розвитку інтеграційних процесів. Актуальність цих досліджень обумовлена тим, що події останнього
часу першочергово ставлять на порядок денний необхідність
формування і розвитку стратегічної спроможності і концепції спрямованості політики держави.
На сучасному етапі вітчизняного державотворчого процесу для України як ніколи гостро стоїть питання реалізації
власної місії, консолідації багатоетнічної та поліконфесійної
нації та формування реалістичної власної стратегії розвитку.
Політичне керівництво держави визначає першочергове завдання у проведенні системи фундаментальних інфраструктурних реформ для творення України як суверенної держави,
життя якої визначається європейськими цивілізаційними
координатами, а розвиток спрямований від соціально-еконо10
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мічної периферії до центру.
Проведення наукових досліджень і розробок у контексті
європейської та євроатлантичної інтеграції України в галузі
політичних наук дають можливість перш за все органам
державної влади отримати відповідь на гострі питання суспільства щодо місця і ролі держави у глобальних процесах
інтеграції.
Розроблення концепції спрямування та мети і механізмів впровадження інтеграційного курсу України дадуть
змогу керівництву держави приймати науково обґрунтовані
стратегічні рішення з урахуванням громадської думки широких верств населення, своєчасно корегувати програми заходів,
спрямованих на досягнення поставленої мети.
Політична наука комплексно і багатопланово розкриває
зміст базових понять функціонування Європейського Союзу, розглянуто історію та сучасність європейської інтеграції.
Розкрито сутність соціальної, економічної, спільної сільськогосподарської, регіональної, молодіжної, освітньої, наукової
та культурної політики ЄС. Висвітлено витоки й еволюцію
ідей та концепцій єдиної Європи. Здійснено ґрунтовний
аналіз концептуально-теоретичних підходів до шляхів розвитку європейської інтеграції, а також сучасних моделей та
концепцій політичної аналітики. Це монографії і навчальні
посібники.
Фактори євроінтеграційного вибору України після помаранчевої революції проаналізовано у публікаціях також.
Розглянуто сутність геополітики, яка за умов розбудови
незалежної України набуває особливо важливого теоретичного та практичного значення. Охарактеризовано процеси
євроінтеграції України, що стосуються європейського вибору
української держави на сучасному етапі розвитку. Висвітлено проблеми розвитку загальноєвропейського політичного
процесу, формування європейського вектору української
11
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геополітики, інтеграції України в європейські структури. Обґрунтовано необхідність проведення власного геополітичного
курсу України.
Особливість для України нинішнього етапу загальноєвропейського процесу полягає в тому, що наша держава є незалежним активним суб’єктом міжнародної політики. Проаналізовано різні напрями української геостратегії (стосунки
з Європою, Російською Федерацією, найближчими сусідами),
висвітлено місце України в системі євроінтеграційних відносин. Низка публікацій визначає параметри у відповідності до
яких держави і народи, здобувши суверенітет після розвалу
радянської імперії, креслить вектор загально цивілізаційного
розвитку людства, за яким можна досягти успіху и процвітання, ігнорування — веде до стагнації і соціальних конфліктів.
Досліджено роль і місце цивілізаційних факторів у європейських інтеграційних процесах, особливо починаючи
з 1990-х рр., встановлено вплив парадигм «європейської
ідентичності» та «європейських цінностей» на політику країнчленів Євросоюзу по відношенню до України. Аргументовано
доцільність існування та розглянуто співвідношення діяльностей міжнародних організацій НАТО та ЄС.
Недостатньо представлені в літературі питання конституційного регулювання розвитку місцевого самоврядування в
Україні та інших європейських державах, розвитку транскордонного співробітництва суб’єктів місцевого самоврядування
за умов європейської інтеграції та регіоналізації, зарубіжний
досвід визначення компетенції органів місцевого самоврядування. Практично не висвітлені проблеми національних меншин країн Європейського Союзу та етнополітика України в
контексті інтеграційних процесів.
Шлях партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору, символічним початком якого прийнято
вважати приєднання у 1994 році нашої держави до програми
12
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«Партнерство заради миру», переконливо довів, що НАТО
залишається найефективнішою структурою міжнародної
безпеки. Зазначене переконливо ілюструє Додаток 8.
Проаналізовано етапи розвитку та сучасний стан відносин нашої держави з Північноатлантичним альянсом, зокрема, їх вплив на формування нової системи безпеки в регіоні.
Ядром системи європейської політики є Європейський Союз
і НАТО, тісна взаємодія яких розширюється і, як показує
аналіз публікацій, перспективою цього процесу є формування великого європейського геоекономічного і єдиного політичного простору, в якому Україна реалізує свої інтереси.
Проведені дослідження здійснення політики нейтралітету та
позаблоковості за умов трансформації європейських структур безпеки та в контексті зовнішньої політики європейських
нейтральних та позаблокових держав. Визначаються сутність
та концептуальні засади нейтралітету та позаблоковості,
з’ясовується, що у сучасній архітектурі європейської безпеки
дотримання Україною нейтралітету та позаблоковості не
суперечить повномасштабній участі в економічних союзах
(ЄС), в системі загальноєвропейської безпеки (ОБСЄ), участі
у миротворчих операціях під егідою ООН та НАТО.
Актуальні проблеми реалізації державної політики у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України
найбільш системно і фундаментально висвітлює у своїх виданнях Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції
України (Додаток 10 містить наявні у Національній бібліотеці
ім.В.І.Вернадського видання Євроатлантикінформ). Метою
представлених наукових досліджень є забезпечення науковоаналітичного супроводу процесів здійснення політичної та
адміністративної реформ в Україні; сприяння формуванню
політики у сфері розбудови громадянського суспільства та
налагодженню дієвих механізмів співпраці його політично
активних суб’єктів з органами державної влади та місцевого
13
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самоврядування; удосконаленню інформаційного забезпечення співробітництва органів державної влади та місцевого
самоврядування з суб’єктами громадянського суспільства;
доведення до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості інформації про проблеми та
перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.
Таким чином. вітчизняні наукові дослідження і розробки
доводять, що пріоритети євроатлантичної інтеграції відповідають національним інтересам України. В ході євроатлантичної інтеграції Україна має досягти комплексу безпекових,
політичних, економічних, технологічних, юридичних, міжнародно-правових та соціальних цілей.
В той же час питання геополітичних викликів та ризиків,
які пов’язані із загостренням політичного суперництва Росії
та Заходу, з такими кризовими явищами, як енергозабезпечення України і Європи, втягуванням України у суперечку
поміж США та країнами ЄС, як Франція і Німеччина, українськими науковцями фундаментально не аналізуються. Це
унеможливлює своєчасно оцінити переваги та ризики тих чи
інших підходів і трансформацій, запобігти невигідному для
України розвитку подій, знайти шляхи щодо компенсування
ризиків та вирішення нагальних та стратегічних проблем.
Необхідно розкрити у дослідженнях, як суспільство і влада
повинні сприяти гармонізації інтеграційних європейського
та євроатлантичного процесів.
Практично не аналізуються в комплексі українськоросійсько-натівські відносини, а також переваги і ризики
побудови гомогенного європейського та євроатлантичного
простору. Відсутнє належне розкриття проблем розвитку і
стратегія зв’язків у рамках Єдиного економічного простору,
міждержавні відносини в процесі вступу України до СОТ, динаміка взаємодії країн ГУАМ, ОЧЕС із іншими глобальними
угрупованнями.
14
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Таким чином, питання розробки всього комплексу
заходів щодо врахування закономірностей інтеграційних
процесів у розвитку державотворення суверенної України,
здійснення координації дій всіх гілок влади при прийнятті
управлінських рішень не знайшло належного висвітлення. Як
засвідчує аналіз наукової літератури та дисертаційних робіт,
цілісних досліджень щодо закономірностей, особливостей та
тенденцій розвитку державотворення та державного управління на шляху інтеграції України ще недостатньо.
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Розділ I
Дослідження нормативно-правової
бази, структури та особливостей
функціонування Європейського Союзу
та Організації Північноатлантичного
договору

1.1 Загальні нормативно-правові акти щодо
європейської та євроатлантичної інтеграції
України
Сучасний стан розвитку політичної системи в Україні,
адаптації державного управління до стандартів країн Європейського Союзу потребує комплексної розбудови існуючої
в Україні системи державного управління. Підвищення
ефективності соціального управління, його дієвості особливо
актуальне у контексті вибору України шляху до євроінтеграції, оскільки виникає необхідність у осмисленні моделі
управління, притаманної ЄС, та пристосуванні до неї власної
моделі державного управління. Безумовно, й очікуваний перехід до парламентсько-президентської форми республікан16

РОЗДІЛ І. ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, СТРУКТУРИ ТА
ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄС ТА НАТО

ського правління слід розглядати як послідовний курс саме
на підвищення дієвості рішень у державному управлінні, на
зростання зацікавленості й відповідальності парламенту за
розробку й реалізацію ефективної державної зовнішньої і
внутрішньої політики. Одним з серйозних проявів прагнення
України до євроінтеграції є започаткування в ній політичної
реформи, основним очікуваним результатом якої є зміна
форми державного правління з президентсько-парламентської на парламентсько-президентську, характерну для низки
провідних країн ЄС. Вибір Україною шляху євроінтеграції
автоматично призводить до необхідності орієнтації на впровадження європейської моделі державного управління. Пристосування національного законодавства до дуже розвиненого
європейського законодавства за деякими оцінками містить
близько 80-100 тисяч сторінок текстів документів. У додатку 1
наводиться перелік нормативно-правових актів та інших документів вищих органів державної влади України за період 19922006 рр., які стосуються внесення суттєвих корективів та нових
підходів в суспільно-трансформаційному процесі інтеграції
держави. Серед них загальні нормативно-правові акти щодо
міжнародної діяльності України, перелік міжнародних договорів у сфері євроатлантичної інтеграції, зокрема двосторонні
договори Україна-НАТО, нормативні акти, що становлять
стратегічну базу процесу євроатлантичної інтеграції, Плани
Україна-НАТО, програми співробітництва Україна-НАТО,
участь України в миротворчій діяльності НАТО, питання освіти і науки у сфері євроатлантичної інтеграції.
Відповідно до проголошеної Президентом України
Віктором Ющенком програми подальшого розвитку суспільства «Десять кроків назустріч людям» та Послання Президента
України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє
становище України у 2006 році» зусилля органів державної влади щодо нормотворчої діяльності мають бути спрямовані на
подальший розвиток і забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.
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1.2 Державне управління в умовах європейської
та євроатлантичної інтеграції України: історія,
методологічний аспект, загальні питання,
роз’яснення
Актуальність теми обумовлена необхідністю сприяння
реалізації стратегічного курсу України на європейську та
євроатлантичну інтеграцію та виконанню Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки і державних програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки, затверджених Указом
Президента України від 13 грудня 2003 року № 1433.
Проведення наукових досліджень й розробок з актуальних питань державного управління в контексті європейської
та євроатлантичної інтеграції України висвітлено в Додатку 2
(вітчизняні видання) та Додатку 3 (зарубіжні видання).
Простежено історичні етапи розвитку Європи як правової спільноти та розроблено підхід щодо дослідження регіональних процесів правової інтеграції Визначено інституційну
структуру європейського простору, з’ясовано роль у його
створенні НБСЄ/ОБСЄ, Ради Європи та Європейського Союзу як основних міжнародних органів регіону, наприклад:
• Право Європейського Союзу: Підруч.: Пер.з англ. /
А. Татам; Ред.: В.І. Муравйов. — К.: Абрис; Будапешт: COLPI/
OSI, 1998. — 423 с.
• La construction europeenne est-elle a bout de souﬄe?
/ Ph. Boulanger // Defense nat. — P., 2001. — A. 57, № 8/9.
— P. 109-117. — фр.
(Процес європейської інтеграції та державно-правовий
статус єдиної Європи).
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• Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції:
Навч. посіб. / В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв; Ред.: Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
— К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2000. — 467 с. — укp.
• Рада Європи в сучасному євроінтеграційному
процесі: Моногр. / І.С. Піляєв. — К.: Вид. дім «Юрид. кн.»,
2003. — 436 с. — укp.
• The Union’s ﬁJh Accession treaty: new means to make
enlargement possible / K. Inglis // Common market law rev.
— 2004. — Vol. 41, № 4. — P. 937 — 973.
(Аналіз договору 2004 р. Про приєднання до Європейського Союзу нових держав)
• Становлення інституційної системи Європейського Співтовариства / І. Грицяк // Актуал. пробл. держ.
упр. — 2005. — Вип. 2(20). — С. 32-42.
• Проблема різноджерельного права: Дослід порівняльного правознавства / Л.О. Корчевна. — К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2004. — 360 с.
— Бібліогр.: с. 335-359. — укp. Загальні питання європейського
права, починаючи від шести найбільш розвинутих економічно держав до останнього формату співдружності розкрито у
цій монографії.
• Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції / В. Посельський. — К.: Смолоскип, 2002.
— 168 с. — (Лауреати «Смолоскипа»).
Визначено глобалізаційний контекст сучасного євроінтеграційного процесу.
Проаналізовано його базові засади, принципи та концепції у різних напрямах сучасного інтеграційного розвитку:
• Кримінальне законодавство України та інших
держав континентальної Європи: порівняльний аналіз,
проблеми гармонізації: Моногр. / М.І. Хавронюк. — К.:
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Юрисконсульт, 2006. — 1049 с. — (Б-ка крим. права). — Бібліогр.: с. 990-1048. — укp.
• Европейское право в области прав человека:
Практика и комментарии / М. Дженис, Р. Кэй, Э. Брэдли.
— Москва: Будапешт: Ин-т по конституц. и законодат. политике (COLPI), 1997. — 607 с. — рус.
• Международно-правовые основы становления и
развития интеграции европейского сообщества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. К. Барчукова; Дипломат.
акад. МИД Рос. Федерации. — М., 1997. — 16 с. — рус.
• Конкурентне право ЄС: Навч. посіб. / В. Скордамалья, Н.О. Саніахметова, С.Б. Мельник; Прогр. Tacis Європ.
Союзу в Україні, Проект «Правн. студії в Україні: Київ та
окремі регіони». — К.: ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. — 239 с.
— (Право ЄС; Кн. 1). — Бібліогр.: с. 237-239. — укp.
• Європейський правовий простір. Концепція та
сучасні проблеми: Моногр. / М.М. Гнатовський; Київ. нац.
ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К.: Вид. дім
«Промені», 2005. — 222 с.
• Интеграционные процессы на пороге XXI века:
Почему не интегрируются страны СНГ / Ю.В.Шишков.
— М.: Ш тысячелетие, 2001. — 479 с. — Библиогр.: с. 454-468.
• Украина: евразийская интеграция или европейский выбор? / Я. Жалило // Центр. Азия и Кавказ. — Lulea,
2003. — № 6. — С. 178-187.
• Становлення та розвиток наднаціональних механізмів управління євроінтеграційними процесами (19522002 рр.) / А. Лавренчук // Актуал. пробл. держ. упр. — 2003.
— Вип. 1(11). — С. 96-106.
• Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і
практика) / В.І. Муравйов. — К.: Академ-Прес, 2002. — 425 с.
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Удосконалено методики впровадження зарубіжного досвіду формування механізмів інтеграційного співробітництва
до практики державного управління в Україні. Розвинуто
концептуальні засади формування його стратегій і механізмів
і створення національних інститутів європейської інтеграції. .
Обгрунтовано узагальнений комплекс засобів удосконалення
державного управління в системі євроінтеграційної політики
шляхом поєднання технологій соціально-економічного розвитку й організаційно-управлінських механізмів, наприклад:
• Державне управління і право: Зб. наук. пр.: У 2-х ч.
Вип. 1, ч. 1 / Ред.: М.М. Поплавський; Київ. нац. ун-т культури
і мистец., Ін-т держ. упр. і права. — К., 2006. — 224 с. — укp.
• Виконання зобов’язань щодо членства в ЄС як
фактор поглиблення європейської інтеграції / О.О. Ковальова // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр.
— 2003. — Вип. 21. — С. 600-605.
• Ефективність державного управління: Зб. наук. пр.
Вип. 67 / Ред.: А.О. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України. — Л., 2005. — 493 с. — укp.
• Європейський вибір України: Моногр. / С.Д. Василенко; Одес. нац. морс. акад. — О., 2003. — 212 с. — Бібліогр.:
с. 192-209. — укp.
Розглянуто особливості становлення та функціонування
органів державної влади та місцевого самоврядування під
впливом євроінтеграційної політики України. Висвітлено
механізми й етапи розвитку парламентських інституцій,
органів місцевого самоврядування, структурних перетворень
Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій у контексті здійснення інтеграційної політики до
європейського співтовариства, наприклад:
• Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб.
/ Р.А. Петров, З.Й. Опейда, Д.Е. Федорчук, А.О. Вакуленко;
Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 248 с.
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• The enlarged European Union and its Eastern neighborhood / V. Astrov, P. Havlik // J. of East-West Business. — 2005.
— Vol. 11, № 1-2. — P. 13-44. (Розширений Євросоюз та його
східний сусід)
• Державне управління в умовах інтеграції України
в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (29 трав. 2002 р., м.Київ). Т. 1 / Ред.: В.І. Луговий;
Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2002.
— 358 с. — укp.
• Проблеми державного управлiння освiтньою
галуззю / Г.К. Грищенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Юрид.
науки. — 2001. — Вип. 42. — С. 14-17.
• Міжрегіональне, транскордонне співробітництво
України за умов розширення Європейського Союзу (на
прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини):
Моногр. / А. Балян; Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Закарпат. ін-т агропромисл. вир-ва УААН. — Ужгород: Ліра,
2005. — 320 с.
• Розвиток європейського управління в контексті
впливу на державне управління в Україні: Дис.д-ра наук
з держ. упр.: 25.00.01 / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. — К., 2006.
• Die Europaisierung nationaler GesellschaJen / Hrsg.
von Bach M. — Wiesbaden: Westdt. Verl., 2000. — 515 S. — (Kolner Zeitschr. fur Soziologie u. Sozialpsychologie. S.-H.; 40). — Библиогр. в конце ст. — нем.
• (Проблеми європейської інтеграції. Соціологія та
соціопсихологія).
• New neighbourhood — new association: Ukraine and
the European Union at the beginning of the 21st century / Wrien by: B. Berdychowska et al.; Transl. W.Czartoryski. — Warsaw:
Stefan Botory Found., 2002. — 15, [1] p. — (On the future of Europe. Policy papers; 6). — engl.
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• (О проблемах расширения ЕС и присоединения к
нему Украины в 21-м веке)
• Skutki rozszerzenia UE dla Ukrainy / O. G. Czuwardinsk / / Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. — W-wa, 2003.
— R. 54, z. 5. — S. 95-100
• (Экономические последствия расширения Европейского Союза для Украины).

Проаналізовано стан імплементації європейського законодавства до правової системи України та його вплив на
розвиток судової гілки влади і правоохоронних органів. За
результатами проведеного аналізу нормативно-правової бази
України зроблено висновки про взаємозалежність зовнішньої
євроінтеграційної політики України та розвитку органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних
структур:
• Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті норм і правил ГАТТ/СОТ: Моногр. / О.О. Покрещук; Укр.
акад. зовніш. торгівлі. — К.: Зовніш. торгівля, 2003. — 511 с.
— Бібліогр.: 225 назв. — укp.
• Європейські міждержавні правові системи та
проблеми інтеграції з ними правової системи України
(теоретичні аспекти) / Л.А. Луць; Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2003. — 304 с. — укp.
• Гармонізація національних правових систем з
правом ЄС / І.В. Кравчук, М.В. Парапан; Центр європ. та
порівнял. права. — К.: Слово, 2004. — 319 с. — Бібліогр.: с. 289297. — укp.
• Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу: політико-правовий аналіз / М. Баймуратов, С. Максименко // Право України. — 2001. — № 10. — С. 101-104. — укp.
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• Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських
інтеграційних процесів: Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ,
28-29 квіт. 2004 р.). Ч. 2 / Ред.: С.А. Єрохін; Нац. акад. упр.
— К., 2004. — 563 с. — укp.
• Державне управління та місцеве самоврядування:
Тези ІІІ Міжнар. наук. конгр. 26 лют. 2003 р. / Ред.: Г.І. Мостовий; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк.
регіон. ін-т. — Х.: Магістр, 2003. — 233 с. — (Теорія та практика
держ. упр.; Вип. 2). — укp.
• Формування інформаційного суспільства в Україні в контексті інтеграції в Європейський Союз (державно-управлінський аспект): Дис... канд. наук з держ. упр.:
25.00.01 / О.О. Григор; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України. — Л., 2003.
Комплексно досліджено різні аспекти державного управління в контексті Європейських співтовариств та ЄС. Висвітлено динаміку та соціально-історичні детермінанти утворення,
розвитку та функціонування ЄС на сучасному етапі, а також
принципи нормативного регламентування. Проаналізовано
суть системи державного управління України, її особливості,
фактори, що вплинули на її формування, особливі риси, а
також загально-правові тенденції та національні відмінності
його генези як частини світової інтеграційної системи.
Недостатньо висвітлено конституційно-правові проблеми трансформації форми правління в Україні за умови
європейської інтеграції, типологію територіального розвитку в контексті проблем регіональної політики, взаємодію
регіональних владних структур у вирішенні проблем, які
постануть в процесі інтеграції, зокрема зайнятості населення
та управління економічним розвитком регіону.
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1.3 Адаптація світового досвіду реформування
державної системи підготовки кадрів в Україні та
функціонування системи державної служби
Важливим фактором підвищення ефективності державного управління є налагодження процесу реформування
державної системи підготовки кадрів в Україні в період
трансформаційних змін у суспільстві.
Наукові дослідження (Додаток 4) обґрунтовують потребу у реформуванні в Україні починаючи від методів і форм
освіти й підвищення кваліфікації до запровадження європейського виміру до державної служби.
На сьогоднішній день є наявною парадоксальна ситуація:
присутність на ринку праці дипломованих спеціалістів, більш
–менш формалізовані кваліфікаційні вимоги до претендентів
на посади та переважно негативне сприйняття в суспільстві
здібностей фахівців, особливо «кадрових» управлінців.
Цитована література показує можливості використання
для дієвого виконання завдань та функцій демократичної,
соціальної, правової держави, повноцінного задоволення потреб і очікувань громадян через виконання владних функцій
вищими державними службовцями.
Задекларований європейський вектор розвитку України
нагально вимагає ґрунтування системи підготовки кваліфікованих кадрів на європейських цінностях.
Розглянуто проблеми інтеграції України в ЄС у контексті формування державної ідеології виховання. Розглянуто
актуальні проблеми сучасної освітньої діяльності у контексті
європейського вибору України та досвід реалізації державної
політики у галузі освіти у Польщі, Австрії, Німеччині та інших країнах Європейського Союзу, наприклад:
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• Становлення нової освітньої парадигми ХХІ ст.:
Моногр. / В.П. Плавич; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова.
— О.: Астропринт, 2005. — 120 с.
• Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: Матеріали регіон. наук.-практ.
конф. (17 трав. 2004р.) / Ред.: Л.Л. Прокопенко; Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон.
ін-т держ. упр. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. —146 с. — укp.
• Развитие образования в условиях интеграционных процессов в европейских странах: (Очерки по сравн.
педагогике) / Егоров Г.С., Лавриченко Н.Н., Локшина Е.И. и
др.; Ин-т педагогики АПН Украины. — Киев, 1999. — 304 с.
— Библиогр.: 126 назв. — Деп. в ГНТБ Украины 9.07.2001, №
123-Ук2001. — Реф. деп. в ИНИОН РАН 12.09.01, № 24Р-2001.
• Вивчення іноземної мови державними службовцями як засіб інтеграції України в європейське співтовариство: Матеріали наук.-практ. конф., 25 квіт. 2002 р. / Ред.:
Г.І. Мостовий; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр.. — Х., 2002. — 139 с. — укp.
• Державне управління і право: Зб. наук. пр.: У 2-х ч.
Вип. 1, ч. 1 / Ред.: М.М. Поплавський; Київ. нац. ун-т культури
і мистец., Ін-т держ. упр. і права. — К., 2006. — 224 с. — укp.
Окреслено також перспективи реалізації державної мовної політики в царині освіти та напрями модернізації державної служби за умов проведення адміністративної реформи в державі.
• Центральні органи управління освітою в законодавстві України / Д. Дзвинчук // Вісн. Укр. акад. держ. упр.
при Президентові України. — 2003. — № 1. — С. 265-276.
Розглянуто напрями реформування державної служби в
державах світу (США, країни ЄС) та подано пропозиції щодо
її удосконалення в Україні:
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• Адаптація світового досвіду реформування державної служби в Україні / І. Сітко // Актуал. пробл. держ.
упр. 2005. — Вип. 4(22). — С. 239-245.
• Загальний курс європеїстики: Навч. посіб.
/М.В. Гудзь, П.В. Гудзь. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 274
с. — укp. Зокрема, в контексті європейського вибору України
проаналізовано досвід західноєвропейських країн у вирішенні кадрових проблем. Описано систему та органи управління,
угоди, спільний ринок праці ЄС.
• Зміна пріоритетів у реформуванні державної
служби як передумова успішної інтеграції України до ЄС
/ Б.Г. Савченко, О.О.Будко // Актуал. пробл. держ упр. — 2005.
— Вип. 3(26). — С. 291-296.
Встановлено залежність якості управлінських послуг від рівня фахової підготовки посадових осіб і державних службовців.
• Актуальні проблеми державного управління та
місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку: Матеріали щорічн. наук.-практ.
конф., 18 жовт. 2005 р. / Ред.: А.М. Пойченко; Нац. акад. держ.
упр. при Президентові України. Одес. регіон. ін-т держ. упр..
— О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. — 463 с.
• Стандартизація фахової підготовки з державного
управління в країнах Північної Америки і Європи: Дис.
канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Ж.В. Таланова; Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України. — К., 2004.
Розроблено теоретико-методологічні засади удосконалення процесу державного управління підготовкою професійно компетентних кадрів для України за умов інтеграції в
єдиний європейський освітній простір на засадах Болонського процесу, наприклад:
27

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

• Європейський вибір України і проблеми кадрової
політики у сфері освіти / Л. Прокопенко // Актуал. пробл.
держ. упр. — 2003. — Вип. 1(11). — С. 153-159.
• Проблеми державного управлiння освiтньою
галуззю / Г.К. Грищенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Юрид.
науки. — 2001. — Вип. 42. — С. 14-17.
• Ринкові аспекти удосконалення підготовки управлінських кадрів в умовах інтеграції вищої освіти України
до ЄС / Л.П. Богиня // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля.
— 2005. — № 12. — С. 18-23.
Недостатньо розроблено алгоритм підготовки та перепідготовки керівного складу та менеджерів у галузі державного управління. Практично немає необхідних для сучасного
рівня адаптації системи підготовки державних кадрів до
світового рівня розробок моделі менеджера майбутнього як
глобального стратега, політика par excellence (без кордонів),
лідера, провідника змін.

1.4 Формування громадянського суспільства в
контексті європейської інтеграції
Система управління, яку Україна отримала у спадок,
лише породжує і примножує кризи. Існує конфлікт між старими методами авторитарного керівництва й новими умовами життя в незалежній країні. Влада продовжує вважати себе
єдиним джерелом вироблення рішень. Наукові дослідження
обгрунтовують необхідність демократизації системи державного управління України відповідно до вимог європейської
інтеграції. Потрібна нова якість громадсько-консультаційного процесу в державі.
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Нагальною потребою на сьогодні є обґрунтування концепції державно-управлінських засад формування інформаційного суспільства, залучення громадських організацій і
окремих громадян до прийняття важливих рішень, сучасних
механізмів комплексного управління його економічними та
соціальними процесами. Розглядаючи загальні риси та сутність інформаційного суспільства, необхідно проаналізувати
основні етапи та засади процесу його формування в Україні,
визначити основні чинники та фактори, що зумовлюють даний процес, враховуючи сучасний світовий досвід, зокрема
досвід Європейського Союзу.
В наявних наукових публікаціях виокремлено основні аспекти європейської та євроатлантичної інтеграції щодо розвитку громадянського суспільства, виявлено риси суспільної
свідомості, котрі впливають на ставлення населення України
до євроатлантичної інтеграції, а також наведено чинники, що
зумовлюють динаміку цього ставлення, наприклад:
• Динаміка громадської підтримки євроатлантичного курсу України / Ю.П. Сурмін // Теорія та практика
держ. упр. — 2005. — Вип. 2(11). — С. 253-261.
• Взаємодія держави та громадянського суспільства
в Україні в контексті проведення євроінтеграційної політики / М.С. Калина // Теорія та практика держ. упр. — 2005.
— Вип. 2(11. — С. 262-267.
• Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО:
громадська думка та експертні оцінки: Зб. наук.-аналіт.
матеріалів / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005.
— 224 с. — (Дослідж. і розроб. у сфері євроатлант. інтеграції
України; Вип. 4, ч. 1). — укp.
• Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО:
громадська думка та експертні оцінки: Зб. наук.-аналіт.
матеріалів / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань євро29
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атлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005.
— 208 с. — (Дослідж. і розроб. у сфері євроатлант. інтеграції
України; Вип. 4, ч. 2). — укp.
Ефективність механізму реалізації захисту прав і свобод
людини та громадянина, демократизації суспільного життя
та владних інститутів має бути метою та основним напрямом
реформування правової системи України щодо її наближення до європейських стандартів, що відображено, наприклад,
у наступних збірниках:
• Формування громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської інтеграції: Тези
доп. наук.-практ. конф., Київ, 21-22 квіт. 2006 р. Ч. 1 / Ред.:
Л.В. Кравченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. Навч.-наук. ін-т
заоч. та дистанц. навчання. — К., 2006. — 254 с. — укp.
• Напрями реформування правової системи України у європейській іетеграції / Н.В.Сюр // Наук. вісн. Нац.
акад. внуріш.справ України. — 2005. — № 1. — С.16-19.
• Співпраця органів державної влади із жіночим
громадським рухом в умовах інтеграції України в Європейський Союз / С. Серьогін, О. Костюкова // Актуал. пробл.
держ. упр. — 2004. — Вип. 2(16). — С. 3-11.
• Описано механізм взаємодії ЄС і громадянського
суспільства: Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі: Моногр. / І.С. Піляєв. — К.: Вид. дім «Юрид.
кн.», 2003. — 436 с. — укp.
На підставі аналізу наукової літератури з питань взаємодії держави та громадянського суспільства може бути
розкрито зміст, мету, принципи, конституційно-правові засади державної політики України у даній сфері у контексті
європейської інтеграції.
Цікавим є започаткування наукових розробок щодо
концептуального підходу до природи та характеру глобалізації, визначення соціальних імперативів паблік рилейшнз,
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наведення моделей ідеологій глобалізму й альтерглобалізму.
Суть глобального управління, вплив глобалізації на паблік
рилейшнз, суть і фактори виникнення міжнародних комунікацій з громадськістю, специфіку інституціональних форм
реалізації зв’язків зі світовою громадськістю у транснаціональному середовищі, глобальні проблеми й основні тенденції глобалізації та технологій PR — у публікаціях за темою
докторської дисертації Є.Б. Тихомирова «Рольова участь
паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації»,
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005.

1.5 Євроатлантичний альянс та Україна: співпраця,
досвід країн-членів ЄС; науково-технічне
позиціонування України
Перш за все в літературі цього напряму розглянуто актуальні проблеми зближення національного законодавства з
директивами Європейського Союзу в сфері євроатлантичної
інтеграції та приведення його у відповідність до вимог нормативно-правових актів НАТО, наприклад:
• Правовые основы внешней политики и политики
в сфере обороны и безопасности ЕС: Навч. посіб. / М.Л.
Ентін, М.О. Баймуратов, О.А. Делінський; Прогр. Tacis Європ.
Союзу в Україні, Проект «Правн. студії в Україні: Київ та
окремі регіони». — К.: ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. — 218 с.
— (Право ЄС; Кн. 8). — Бібліогр.: с. 211-218. — рус.
• Charter on a distinctive partnership between The North
Atlantic Theaty organization and Ukraine // NATO rev. — Brussels, 1997. — Vol. 45, № 4. Special insert. — P. 5-6
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• (Хартия об особом партнерстве между НАТО и
Украиной. Подписана в Мадриде 9 июля 1997 г.)
Досить детально проаналізовано досвід набуття членства
в НАТО країн останньої, третьої хвилі розширення Північноатлантичного альянсу. Розглянуто принципи, методи, моделі
та механізми формування та реалізації державної політики у
сфері євроатлантичної інтеграції. Висвітлено концептуальні
підходи до членства України в НАТО, наведено пропозиції до
проекту Плану дій Україна — НАТО. Викладено нормативно-правові та програмні документи щодо співробітництва з
Альянсом:
• Концептуальні підходи до членства в НАТО: досвід
держав — членів Альянсу: Наук.-інформ. зб. / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України. — К.:
Євроатлантикінформ, 2005. — 208 с. — (Дослідж. і розробки у
сфері євроатлант. інтеграції Україн; Вип. 11). — укp.
• Методика обгрунтування поняттєво-категорійного
апарату теоретичних основ політики безпеки / Л.М. Шипілова; Рада нац. безпеки і оборони України Ін-ту пробл. нац.
безпеки. — К., 2005. — 217 с. — укp.
• НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах:
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Полторацький;
Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України.
— К., 2005. — 226 с. — укp.
Визначено проблеми і перспективи розвитку українського оборонно-промислового комплексу та обороноздатності
України після вступу до ЄС та НАТО:
• Національна безпека в контексті євроатлантичної
інтеграції України: нормативно-правові аспекти: Наук.інформ. зб. / В.І. Полевий, Г.В. Новицький, В.Т. Окіпнюк,
О.В. Шмоткін, А.І. Сирота; Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з
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питань євроатлант. інтегр. України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 286 с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтегр. України; Вип.7). — укp.
• Актуальні проблеми оцінки ризиків і загроз національній безпеці в контексті євроатлантичної інтеграції
України: Наук.-інформ. зб. Вип. 9 / Ред.: В.П. Горбулін; Нац.
центр з питань євроатлант. інтегр.. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 219 с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтегр. України). — укр.
• Реформирование национальной системы технического регулирования в контексте международной
интеграции Украины / Р.В. Овчаренко; Ин-т экон.-прав.
исслед. НАН України. — Донецк: Юго-Восток, 2005. — 43 с.
— Библиогр.: с. 40-43. — рус.
• Актуальні проблеми удосконалення системи
військово-технічного співробітництва України: Наук.інформ. зб. / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005.
— 288 с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтеграції
Україн; Вип. 14). — укp.
• Кордони та їх значення за умов євроінтеграційних процесів / Є. Кіш // Дослідж. світ. політики: Зб. наук. пр.
— 2003. — Вип. 24. — С. 148-157. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Проаналізовано досвід провідних європейських країн, а
також держав-членів НАТО щодо різних аспектів їх діяльності,
наприклад, з питань різного напряму реформ, впровадження
парламентського контролю над збройними силами і т.п.:
• Конституційна реформа в Чеській Республіці 20002001 рр. в умовах вступу країни до НАТО і ЄС: досвід для
України / В. Лемак // Право України. — 2003. — № 8. — С. 128131. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
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• Парламентський контроль над збройними силами: досвід європейських країн / Ред.: Г.М. Перепелиця; Нац.
ін-т стратег. дослідж. при Адмін. Президента України, Женев.
центр демократ. контролю над зброй. силами (Швейцарія).
— К.: Стилос, 2002. — 551 с. — укp.
• Організаційно-правові засади діяльності спеціальних служб держав НАТО: Моногр. / М.О. Будаков; СБУ.
Наук. координац. центр Нац. акад. — К., 2004. — 187 с. — Бібліогр.: 143 назв. — укp.
• Rola regionow transgrznicznych w procesie integracji
Europy Baltyckiej / T. Palmowski. — Gdansk: Wydaw. Uniw.
gdanskiego, 2000. — 242 s., il. — Bibliogr.: s. 209-228. — пол.
Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства України у сфері інтелектуальної власності на підставі ідеї
інтеграції та адаптації до законодавства країн євроатлантичного альянсу:
• Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності
у цивільному праві України: Дис. д-ра юрид. наук: 12.00.03 /
Р.Б. Шишка; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004.
• Кримінальне законодавство України та інших
держав континентальної Європи: порівняльний аналіз,
проблеми гармонізації: Моногр. / М.І. Хавронюк. — К.:
Юрисконсульт, 2006. — 1049 с. — (Б-ка крим. права). — Бібліогр.: с. 990-1048. — укp. Зокрема, висвітлено процес адаптації
законодавчого поля, управлінських рішень до норм і стандартів євроатлантичного альянсу. Проаналізовано специфіку
формування та розвитку правової бази участі МВС України
у реалізації спільної політики України та Європейського Союзу у різних сферах.
• Діяльність військових судів України: на шляху інтеграції до НАТО (з науково-практичної конференції) //
Право України. — 2005. — № 7. — С. 148-150. — укp.
34

РОЗДІЛ І. ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, СТРУКТУРИ ТА
ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄС ТА НАТО

• Діяльність Міністерства внутрішніх справ України щодо європейської інтеграції: організаційно-правові
засади: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.Н. Курко; Нац ун-т
внутр. справ. — Х., 2004.
• Кримінальне законодавство України та інших
держав континентальної Європи: порівняльний аналіз,
проблеми гармонізації: Моногр. / М.І. Хавронюк. — К.:
Юрисконсульт, 2006. — 1049 с. — (Б-ка крим. права). — Бібліогр.: с. 990-1048. — укp.
Цікавою проблемою є місце і роль України у взаємодії
з різними міждержавними угрупованнями в контексті євроатлантичної інтеграції України, розкриття якої в повній мірі
завжди буде актуальним:
• Інтеграція України в НАТО в контексті інтеграційних процесів в ЄС та ЄЕП / І.В. Шкурат // Актуал. пробл.
держ. упр. — 2005. — Вип. 2(25), ч. 2. — С. 26-35.
• Международно-правовое сотрудничество Причерноморских государств: современное состояние и
перспективы: Моногр. / М.А. Баймуратов, Т.А. Анцупова;
Одес. нац. юрид. акад. — О.: Юрид. л-ра, 2005. — 139 с. — Библиогр.: с. 127-139. — рус.
• Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Абрамов,
Л.С. Голопатюк, О.Ф. Деменко, П.О. Демчук, П.О. Казенко;
Ред.: Л.С. Голопатюк; Нац. акад. оборони України. — К.:
НАОУ, 2005. — 403 с. — укp.
• Миротворча діяльність України: кооперація з
НАТО та іншими структурами європейської безпеки /
Л.С. Голопатюк; Нац. ін-т стратег. дослідж. при Адмін. Президента України, Королів. ін-т міжнар. справ. — К.: Стилос,
2002. — 313 с. — укp.
• Restraining NATO: Ukraine, Russia, and the West //
Washington Quarterly. — 1997. — Vol. 20, № 4. — P. 55-77.
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Проведено порівняльний аналіз вимог щодо якості науково-технічного позиціонування України в контексті євроатлантичної інтеграції:
• Strategic alliances and technology transfer in Central
and Eastern Europe / S. Kubielas, I. Yegorov. // Science a. publ.
policy. — Guildford, 2000. — Vol. 27, № 4. — P. 265-273 (Стратегічні альянси та передача технологій в Центральній і Східній
Європі)
• Ukraine-NATO cooperation in civil emergency planning
/ V. Kalchenko // NATO rev. — Brussels, 1998. — Vol. 46, № 3. — P. 13-15
• (Сотрудничество Украины и НАТО по проекту охраны гражданского населения в чрезвычайных ситуациях)
• Збірник тез лекцій з питань нормопроектування
/ Ж.П. Докторова, Н.А. Железняк, П.М. Кондик, В.С. Гарбуз,
В.К. Рибачек; М-во юстиції України, Центр прав. реформи і
законопроект. робіт. — К., 2005. — 160 с. — укp.
Висвітлено техніко-юридичні аспекти удосконалення
нормотворчої дільності органів державної влади у контексті
інтеграції законодавства України:
• Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: Наук.-техн.
зб. Вип. 4 / Ред.: В.І. Найденко; Нац. техн. ун-т України «КПІ».
— К., 2002. — 214 с. — укp.
• Актуальні проблеми державного управління
процесами європейської та євроатлантичної інтеграції:
Наук.-інформ. зб. / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань
євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ,
2005. — 248 с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант.
інтеграції Україн; Вип. 15).
Піонерською в Україні була робота: Міжнародний лад
чи безлад? Проблеми і перспективи створення міжнародної системи безпеки / Р. Павленко // Людина і політика.
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— 1999. — № 2. — С. 13-20, в якій розглянуто можливі центри
інтеграції (Китай, Японія, США, ЄС) та зроблено прогноз
стосовно ролі України як регіонального центру тяжіння, що
згодом може перетворитись на стрижень інтеграції в Центрально-Східній Європі. Але цей напрям досліджень поки
що не розвивається.
Загалом у вітчизняних та зарубіжних виданнях проаналізовано проблеми створення системи міжнародної безпеки,
етапи міжнародної інтеграції, фактори, що сприяють і заважають їй. Висвітлено методологічні підходи до оцінки та
моделювання ризиків і загроз у сферах національної безпеки
країн-членів НАТО, СНД, України в контексті євроатлантичної інтеграції. Проаналізовано політику запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій природного, техногенного
і воєнного характеру.
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Розділ ІІ
Перспективи поширення
інтеграційного процесу в Європі
(політична аналітика)

Наукові дослідження українських та іноземних фахівців
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в галузі
політичних наук (Додатки 7,8,9) орієнтовані на здійснення
науково-аналітичного забезпечення політичного та адміністративного реформування і підвищення ефективності
державної політики щодо розвитку інтеграційних процесів.
Актуальність цих досліджень обумовлена тим, що події
останнього часу першочергово ставлять на порядок денний
необхідність формування і розвитку стратегічної спроможності і концепції спрямованості політики держави.
На сучасному етапі вітчизняного державотворчого процесу для України як ніколи гостро стоїть питання реалізації
власної місії, консолідації багатоетнічної та поліконфесійної
нації та формування реалістичної власної стратегії розвитку.
Політичне керівництво держави визначає першочергове завдання у проведенні системи фундаментальних інфраструктурних реформ для творення України як суверенної держави,
життя якої визначається європейськими цивілізаційними
координатами, а розвиток спрямований від соціально-економічної периферії до центру світової цивілізації.
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РОЗДІЛ ІІ. ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
В ЄВРОПІ (ПОЛІТИЧНА АНАЛІТИКА)

2.1 Геополітичні пріоритети та механізми оптимізації
трансформаційних процесів інтеграції України
Проведення наукових досліджень й розробок в контексті
європейської та євроатлантичної інтеграції України в галузі
політичних наук дають можливість перш за все органам
державної влади отримати відповідь на гострі питання суспільства щодо місця і ролі держави у глобальних процесах
інтеграції.
Розроблення концепції спрямування та мети і механізмів впровадження інтеграційного курсу України дадуть
змогу керівництву держави приймати науково обґрунтовані
стратегічні рішення з урахуванням громадської думки широких верств населення, своєчасно корегувати програми заходів,
спрямованих на досягнення поставленої мети.
Політична наука комплексно і багатопланово розкриває
зміст базових понять функціонування Європейського Союзу, розглянуто історію та сучасність європейської інтеграції.
Розкрито сутність соціальної, економічної, спільної сільськогосподарської, регіональної, молодіжної, освітньої, наукової
та культурної політики ЄС. Висвітлено витоки й еволюцію
ідей та концепцій єдиної Європи. Здійснено грунтовний
аналіз концептуально-теоретичних підходів до шляхів розвитку європейської інтеграції, а також сучасних моделей та
концепцій політичної аналітики. Це монографії і навчальні
посібники, наприклад:
• Загальний курс європеїстики: Навч. посіб. / М.В. Гудзь,
П.В. Гудзь. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 274 с. — укp.
• Идеи европеизма во второй половине ХХ века: Реф. сб.
/ РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. пробл.; Редкол.: Пивоваров Ю.С.(отв. ред.) и др. — М.,
2000. — 214 с. — (Социал. и гуманит. науки в ХХ веке). — рус.
39

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

• Рада Європи в сучасному євроінтеграційному
процесі: Моногр. / І.С. Піляєв. — К.: Вид. дім «Юрид. кн.»,
2003. — 436 с. — укp.
• Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції: Навч. посіб. / В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв; Ред.: Ю.С.
Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН
України. — К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2000. — 467 с. — укp.
• Світова та європейська інтеграція: організаційні
засади: Навч. посіб. / Ред.: Я.Й. Малик; М.З. Мальський, в
якому висвітлено історію створення, організаційні засади та
напрями діяльності сучасних міжнародних організацій, зокрема: ООН, НАТО, Європейського та Західноєвропейського
Союзів, Ради Європи, ОБСЄ, СНД, міжнародних економічних
організацій.
• Політична аналітика в державному управлінні:
теоретико-методологічні засади: Моногр./ Ю.Г.Кальниш.
–К.: Вид.НАДУ, 2006.-272 с.- укр.
• Розширення Європейського Cоюзу. Теорія і практика інтеграційного процесу / В.В. Копійка; Київ. нац. ун-т
ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 253 с.
Проаналізовано місце та роль феномену розширення в
європейському інтеграційному процесі як самогенерувальну
форму розвитку Європейського Союзу, етапи та особливості
розширення ЄС у 1960-1990 рр., основні передумови та значення розширення ЄС на Схід:
• Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Копійка,
Т.І. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім.
Т.Шевченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2001. — 447 с.
• Региональная интеграция и Европа / Под ред. Л.И.
Глухарева; МГУ им. М.В.Ломоносова. Учеб. -науч. центр
пробл. интеграции и систем. анализа ЕС. — М.: Изд-во Моск.
ун-та, 2001. — 200 с., табл. — рус.
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• Європейський Союз і країни Центральної та Східної Європи: політичні стратегії інтеграції / О.О. Ковальова
// Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2002.
— Вип. 18.
• Європейський Союз після розширення: проблеми,
перспективи, «український контекст»: Наук. доп., виголош.
на засід. вчен. ради Нац. ін-ту стратег. дослідж. 22 груд. 2004 р.
В останній публікації висвітлено також роль Помаранчевої революції у прискоренні євроінтеграційного поступу
України.
Фактори євроінтеграційного вибору України після помаранчевої революції проаналізовано також у публікаціях:
• Вплив Помаранчевої революції на невідворотність європейського шляху розвитку України: Матеріали
десятої міжнар. студент. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю
Київ. міжнар. ун-ту, м.Київ, 14-15 трав. 2005 р. / Ред.: Х.В. Хачатурян; Київ. міжнар. ун-т. — К., 2005. — 403 с.;
• Україна на шляху до євроінтеграції: проблеми пошуку оптимальної швидкості / І.І. Шупик // Вісн. Полтав.
держ. аграр. акад. — 2005. — № 3. та у збірнику — Україна
на шляху до Європейської спільноти в умовах Помаранчевої революції: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
проф.-викл. складу, присвяч. 10-річчю Київ. міжнар. ун-ту,
м.Київ, 19-20 лют. 2005 р. / Ред.: Х.В. Хачатурян; Київ.міжнар.
ун-т.—К.,2005.—339с.
Складний комплекс геополітичних інтересів, що формується у зв’язку з проголошенням та реалізацією євроінтеграційної
стратегії України, проаналізовано у монографії А.С. Гальчинського Україна — на перехресті геополітичних інтересів.
Основну увагу приділено трикутнику інтересів: країни ЄС
— США — Росія та місцю у цьому трикутнику України.
Розглянуто сутність геополітики, яка за умов розбудови
незалежної України набуває особливо важливого теоретич41
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ного та практичного значення. Охарактеризовано процеси
євроінтеграції України, що стосуються європейського вибору
української держави на сучасному етапі розвитку. Висвітлено проблеми розвитку загальноєвропейського політичного
процесу, формування європейського вектору української
геополітики, інтеграції України в європейські структури. Обгрунтовано необхідність проведення власного геополітичного
курсу України, наприклад:
• Європейський вибір України: Моногр. / С.Д. Василенко; Одес. нац. морс. акад. — О., 2003. — 212 с.
• Україна: утвердження незалежної держави (19912001) / Н.П. Барановська, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський,
М.С. Герасимчук, В.О. Горбик, В.М. Даниленко, Л.В. Ковпак,
М.Ф. Котляр, С.В. Кульчицький, В.М. Литвин; Ред.: В.М. Литвин. — К.: Вид. дім «Альтернативи», 2001. — 703 с. — укp.
• Європейський Союз: досвід розширення і Україна:
Моногр. / В.В. Копійка. — К.: Юрид. думка, 2005. — 445 с.— укp.
• Bariery i stymulatory integracji europejskiej: Pr. zbior.
/ Pod red. H.Przybylskiego. — Katowice, 1997. — 247 s. — (Pr.
nauk. / Akad. ekon. im. K.Adamieckiego). — пол.
• (Барьеры и стимулы экономической и политической интеграции европейских стран; 1990-е гг.)
Особливість для України нинішнього етапу загальноєвропейського процесу полягає в тому, що наша держава є незалежним активним суб’єктом міжнародної політики. Проаналізовано різні напрями української геостратегії (стосунки
з Європою, Російською Федерацією, найближчими сусідами),
висвітлено місце України в системі євроінтеграційних відносин, наприклад:
• Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України / О.О. Ковальова; Ін-т політ. і етнонац.
дослідж. НАН України. — К., 2003. — 340 с. — укp.
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• Встановлення зв’язків з провідними країнами Західної Європи як передумова інтеграції України у західноєвропейські і євроатлантичні структури / О.О. Ляшенко //
Міжнар. зв’язки України: наук. пошуки і знахідки: Міжвід. зб.
наук. пр.
Ретроспектива інтеграційних процесів у Європі, загальноєвропейський інтеграційний процес і сучасна геостратегія України — це теми багатьох розробок і наукових статей, наприклад:
• Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту
ім. Т.Шевченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2001. — 447 с.
• Геополітичні пріоритети України в сучасному
світі: Дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / Ю.І. Шмаленко
• Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення: Дис.
канд. політ. наук: 23.00.02 / Д.Є. Ключко
• Глобалізація світу та вибір моделі розвитку сучасної України. Питання політології / Ред.: М.І. Сазонов. — Х.,
2003. — 405 с.
• Україна і Європа (1990-2000 рр.): Анот. іст. хроніка. Ч.1.
Україна в міжнародних відносинах з країнами Центральної
та Південно-Східної Європи / І.М. Мельникова, І.В. Євсеєнко,
М.В. Знаменська, А.Ю. Мартинов, Д.І. Нікіфорук; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2001. — 308 с. — укp. Зокрема,
розглянуто напрями участі Болгарії, Боснії та Герцеговини,
Білорусії, Естонії, Латвії, Литви, Македонії, Молдови, Польщі,
Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини,
України, Чехії, Хорватії, Югославії в загальноєвропейських і
трансатлантичних інтеграційних процесах.
• Україна і Європа (1990-2000 рр.):Анот. іст. хроніка. Ч.2.
Україна в міжнародних відносинах з країнами-членами Європейського Союзу / І.М. Мельникова, О.М. Горенко, А.Ю. Мартинов,
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Д.І. Нікіфорук; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2001.
— 124 с. — укp. Зокрема, охарактеризовано історію становлення зв’язків України з ЄС та розвиток двостороннього співробітництва держави з 15 країнами-членами ЄС: Австрією,
Бельгією, Великобританією, Грецією, Данією, Ірландією, Іспанією, Італією, Люксембургом, Нідерландами, Німеччиною,
Португалією, Швецією, Фінляндією, Францією. Проведено
системно-інформаційний аналіз історичного дослідження, додатки та персоналії найвпливовіших європейських політиків.
• Європейський Союз після розширення: проблеми,
перспективи, «український контекст»: Наук. доп., виголош. на засід. вчен. ради Нац. ін-ту стратег. дослідж. 22 груд.
2004 р. / П. Рудяков. — К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2005.
Низка публікацій визначає параметри, у відповідності
до яких держави і народи, здобувши суверенітет після розвалу радянської імперії, креслять вектор загальноцивілізаційного розвитку людства, за яким можна досягти успіху и
процвітання, ігнорування — веде до стагнації і соціальних
конфліктів:
• Україна — Прибалтика: вектори співпраці / Н. Кононенко, Р. Балабан // Людина і політика. — 2000. — № 4. — С. 10-16.
• Матеріали Міжнародної науково-практичної
конференції «Азербайджан-Україна: перспективи розвитку стратегічного партнерства», присвяченої 80-річчю
Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва
/ Упоряд.: Ф. Агазаде; А. Гулієв; Посольство Азербайджан.
Республіки в Україні, Республіці Білорусь і Республіці Молдова. — Х.: ФОРТ, 2003. — 208 с.: іл. — укp.
Досліджено роль і місце цивілізаційних факторів у європейських інтеграційних процесах, особливо починаючи
з 1990-х рр., встановлено вплив парадигм «європейської
ідентичності» та «європейських цінностей» на політику кра44
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їн-членів Євросоюзу по відношенню до України. Аргументовано доцільність існування та розглянуто співвідношення
діяльностей міжнародних організацій НАТО та ЄС:
• Європейська політика об’єднаної Німеччини:
Дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / С.В. Кондратюк; Ін-т світ.
економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2003.
• Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і
знахідки: Міжвід. зб. наук. пр. Вип. 14 / Ред.: С.В. Віднянський;
НАН України. Ін-т історії України. — К., 2005. — 385 с. — укp.
• Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування
та конфронтаційні небезпеки: Матеріали міжнар. наук.
конф., Чернівці, 18-19 верес. 2000 р. / Ред.: Ю.І Макар.
• Розвиток міждержавних відносин між Україною
і Великою Британією у 1991-2005 рр.: Дис. канд. іст. наук:
07.00.02 / Г.В. Гончаров;
• Угорщина на шляху до Шенгену: виклики для України:
Матеріали міжнар. «круглого столу» експертів (м. Ужгород,
1-3 листоп. 2001 р.) / Ред.: С.І. Мітряєва; Нац. ін-т стратег. дослідж. Закарпат. філ., Фонд Фрідріха Еберта, Бюро зі співробітництва в Україні;
• Трансформація політичної системи України та
Польщі в умовах європейської інтеграції: Тези виступів на
конф., Львів, 7-8 листоп. 2003 р. / Ред.: М. Поліщук; Львів. нац.
ун-т ім. І.Франка
• Україна і Польща — стратегічне партнерство. Історія.
Сьогодення. Майбутнє = Ukraina a Polska — Partnerstwo Strategiczne. Historia. Czas Terazniejszy. Przysziosc: Зб. наук. пр.
Ч. 2 / Ред.: Т. Зарецька; Центр укр.-пол. студій. — К., 2002. — 238 с.
• Україна і Польща у Східно-Центральній Європі:
спадок і майбуття: Конф. під патронатом прем’єр-міністрів України і Польщі, (м.Київ, 25-27 черв. 1999 р.) / Упоряд.: Т. Балабушевич; Н. Довженко; Ін-т Центр.-Схід. Європи.
— К., 1999. — 160 с.
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• Україна-Прибалтика: вектори співпраці / Н. Кононенко, Р. Балабан // Людина і політика. — 2000. — № 4. — С. 10-16.
• Україна та Словаччина напередодні введення візового режиму: двосторонні відносини та прикордонне
співробітництво = Ukrajina a Slovensko pred zavedenim
vizoveho rezimu: dvojstranne vztahy a prihranicna spolupraca:
Матеріали міжнар. наук. конф., Ужгород, 31 трав.- 1 черв.
2000 р. / Ред.: В. Андрійко; Нац. ін-т стратег. дослідж. Закарпат. філ.. — Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000. — 172 с.
• Україна-Угорщина: міст до наступного тисячоліття
/ О.В. Задорожній. — К.: Парлам. вид-во, 2001. — 336 с. — укp.
• Українсько-болгарські відносини в 90-х роках
ХХ століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Ю.О. Тимошенко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав.
ім. М.С.Грушевського. — К., 2004. — 17 с. — укp.
• Українсько-британські відносини. 1991-2004 = Ukrainian-British relations. 1991-2004: Моногр. / А.В. Грубінко.
— Т.: Вид. від. ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2005. — 336 с. — Бібліогр.:
330 назв. — англ.
• Українсько-німецьке співробітництво у контексті
європейської інтеграції (90-ті роки ХХ ст.) / А.Ю. Мартинов; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2000. — 86 с.
• Французький підхід до українського і польського
чинників в європейському стратегічному просторі / О.
Мітрофанова // Людина і політика. — 2001. — № 1. — С. 69-74.
Недостатньо представлені в літературі питання конституційного регулювання розвитку місцевого самоврядування в
Україні та інших європейських державах, розвитку транскордонного співробітництва суб’єктів місцевого самоврядування
за умов європейської інтеграції та регіоналізації, зарубіжний
досвід визначення компетенції органів місцевого самоврядування. Можна сказати, що тільки поставлено ці питання у
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збірнику — Місцеве самоврядування в умовах демократичної держави: Зб. наук. доп. / Ред.: Ю.П. Битяк; Ін-т держ.
буд-ва та місц. самоврядування АПН України . — Х.: Право,
2005. — 120 с. — укp.
Практично не висвітлені проблеми національних меншин країн Європейського Союзу та етнополітика України в
контексті інтеграційних процесів.

2.2 Аналіз політики суб’єктів світового співтовариства
щодо потенційних кандидатів на членство у
складі Організації Північноатлантичного договору
та актуальні політичні проблеми в процесі
інтеграції України
Шлях партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору, символічним початком якого прийнято
вважати приєднання у 1994 році нашої держави до програми
«Партнерство заради миру», переконливо довів, що НАТО
залишається найефективнішою структурою міжнародної
безпеки. Вище зазначене переконливо ілюструє Додаток 8.
Проаналізовано етапи розвитку та сучасний стан відносин нашої держави з Північноатлантичним Альянсом, зокрема, їх вплив на формування нової системи безпеки в регіоні:
• Система європейської безпеки і напрями воєннополітичної інтеграції України до її структур (Політологічний аналіз): Моногр. / І.А. Храбан; Об’єдн. ін-т при Нац.
акад. оборони України. — К.: Варта, 2005. — 544 с. — Бібліогр.:
с. 525-542. — укp.
• Die Charta NATO-Ukraine: Euro-atlantische Einbindung
Kyivs / O. Alexandrova // Aussenpolitik. — Hamburg, 1997.
— Jg. 48, Quartal 4. — S. 325-334.
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• (Внешняя политика Украины: процесс сближения
с НАТО)
• Особливе партнерство Україна-НАТО як проблема
національної та європейської безпеки: Дис. канд. політ.
наук: 23.00.04 / К.О. Біла; НАН України. Ін-т світ. економіки і
міжнар. відносин. — К., 2002. Зокрема, здійснено аналітичну
обробку документів, прийнятих під час Ювілейного Вашингтонського саміту НАТО, а також нової Концепції національної безпеки та Воєнної Доктрини Російської Федерації з
урахуванням інтересів безпеки України.
• Програми партнерства НАТО наприкінці XX
— початку XXI ст.: Дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / О. Томашевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004.
• Civil-military relations in Post-Soviet Ukraine: Implications for domestic and regional stability / N. Mychajlyszyn //
Armed Forces and Society. — 2002. — Vol. 28, № 3. — P. 455-479+ii.
• Україна в європейському воєнно-політичному
вимірі: Дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / А.А. Соболєв; НАН
України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004.
Ядром системи європейської політики є Європейський
Союз і НАТО, тісна взаємодія яких розширюється і, як показує аналіз публікацій, перспективою цього процесу є формування великого європейського геоекономічного і єдиного
політичного простору, в якому Україна реалізує свої інтереси.
Як приклади наведемо:
• Фактор НАТО у формуванні військової могутності української держави / В. Смолянюк // Людина і політика.
— 2000. — № 3. — С. 24-33.
• Європейська інтеграція як чинник формування
системи європейської безпеки / О. Полтораков // Дослідж.
світ. політики: Зб. наук. пр. — 2003. — Вип. 25. — С. 167-179.
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• Ein foderative Europa?: Das polit. Gesicht Europas im
Zuge der Erweiterung / 118. Bergedorfer Gesprachskreis, 30.
Sept. u. 1. Okt. 2000 auf Schloss Genshagen, Berlin. — Hamburg:
Korber-Stiung, 2001 . — 139 S. — нем.
• (Проблемы европейского федерализма в аспекте
расширения ЕС)
• Free elections, big problems an orange pyrrhic Victory
in Ukraine? / W. Schneider-Deters // Osteuropa. — 2006. — Vol.
56, № 5. — P. 59-73.
Критерії набуття членства в НАТО як орієнтирів політики євроатлантичної інтеграції України розкриті, наприклад,
у наступних дослідженнях:
• Методика обгрунтування поняттєво-категорійного апарату теоретичних основ політики безпеки / Л.М.
Шипілова; Рада нац. безпеки і оборони України Ін-ту пробл.
нац. безпеки. — К., 2005. — 217 с. — укp.
• Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення НАТО: Матеріали наук.-практ. семінару, Чернівці,
9 листоп. 2000 р. / Ред.: П.П. Брицький; Буковин. політол.
центр, Центр інформації та документації НАТО в Україні.
— Чернівці: «Букрек», 2001. — 120 с. — укp.
• Военно-техническое сотрудничество со странамичленами НАТО в области совместной разработки, испытания вооружений и переход на стандарты НАТО / Л.И.
Бондаренко, С.Ю. Родский, В.М. Еленский, А.В. Павленко,
С.В. Горащенко // Артиллер. и стрелковое вооружение: Сб. ст.
— 2000. — Вып. 2. — С. 108-111. — рус.
Проведені дослідження здійснення політики нейтралітету та позаблоковості за умов трансформації європейських
структур безпеки та в контексті зовнішньої політики європей49
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ських нейтральних та позаблокових держав. Визначаються
сутність та концептуальні засади нейтралітету та позаблоковості, з’ясовується, що у сучасній архітектурі європейської
безпеки дотримання Україною нейтралітету та позаблоковості не суперечить повномасштабній участі в економічних
союзах (ЄС), в системі загальноєвропейської безпеки (ОБСЄ),
участі у миротворчих операціях під егідою ООН та НАТО:
• Миротворча діяльність України: кооперація з
НАТО та іншими структурами європейської безпеки /
Л.С. Голопатюк; Нац. ін-т стратег. дослідж. при Адмін. Президента України, Королів. ін-т міжнар. справ. — К.: Стилос,
2002. — 313 с. — укp. Зокрема, висвітлено досвід участі України в миротворчій операції КФОР у Косово, а також у програмі «Партнерство заради миру». Розкрито доктринальні й
оперативні аспекти миротворчих операцій, розглянуто особливості підготовки українського військового контингенту до
міжнародних миротворчих операцій.
• Україна на шляху до європейської спільноти в
умовах Помаранчевої революції: Матеріали міжнар. наук.практ. конф. проф.-викл. складу, присвяч. 10-річчю Київ.
міжнар. ун-ту, м.Київ, 19-20 лют. 2005 р. / Ред.: Х.В. Хачатурян;
Київ. міжнар. ун-т. — К., 2005. — 339 с. — (Пробл. держ. будва в Україні; Вип. 9).
• Політика нейтралітету і позаблоковості в сучасній архітектурі європейської безпеки: Дис. канд. політ. наук: 23.00.04 /
В.М. Вдовенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006.
Показано еволюцію усвідомлення українським політикумом стратегічних інтересів України щодо НАТО:
• Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства / О. П. Дергачов, В. С. Корендович, С. І. Мітряєва, Г. М. Муляр; Нац. ін-т стратег. дослід.;
Фонд ім. Ф.Еберта. Представництво в Україні. — К.: Вид. дім
«Стилос», 2004. — 407 с. — укp.
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• Військова могутність України: Теоретико-методологічні засади формування і розвитку (політологічний
аналіз досвіду 1990-х років) / В.Ф. Смолянюк. — К.; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2000. — 466 с. — Бібліогр.: с. 408-445. — укp.
• Україна в сучасному геополітичному просторі:
теоретичний і прикладний аспекти / Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, О.П. Дергачов, О.В. Заремба, Г.І. Зеленько, Є.Б. Кіш,
Н.В. Кононенко, А.І. Кудряченко, Т.М. Ляшенко; Міжрегіон.
акад. упр. персоналом, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН
України. — К., 2002. — 488 с. — Бібліогр.: с. 477-478. — укp.
Актуальні проблеми реалізації державної політики у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України
найбільш системно і фундаментально висвітлює у своїх виданнях Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції
України (Додаток 10 містить наявні у Національній бібліотеці
ім..В.І.Вернадського видання Євроатлантикінформ). Метою
представлених наукових досліджень є забезпечення науковоаналітичного супроводу процесів здійснення політичної та
адміністративної реформ в Україні; сприяння формуванню
політики у сфері розбудови громадянського суспільства та
налагодженню дієвих механізмів співпраці його політично
активних суб’єктів з органами державної влади та місцевого
самоврядування; удосконаленню інформаційного забезпечення співробітництва органів державної влади та місцевого
самоврядування з суб’єктами громадянського суспільства;
доведення до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості інформації про проблеми та
перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.
Таким чином, вітчизняні наукові дослідження і розробки
доводять, що пріоритети євроатлантичної інтеграції відповідають національним інтересам України. В ході євроатлантичної інтеграції Україна має досягти комплексу безпекових,
політичних, економічних, технологічних, юридичних, міжнародно-правових та соціальних цілей.
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В той же час питання геополітичних викликів та ризиків,
які пов’язані із загостренням політичного суперництва Росії
та Заходу, з такими кризовими явищами, як енергозабезпечення України і Європи, втягуванням України у суперечку
поміж США та країнами ЄС, як Франція і Німеччина, українськими науковцями фундаментально не аналізуються. Це
унеможливлює своєчасно оцінити переваги та ризики тих чи
інших підходів і трансформацій, запобігти невигідному для
України розвитку подій, знайти шляхи щодо компенсування
ризиків та вирішення нагальних та стратегічних проблем.
Необхідно розкрити у дослідженнях, як суспільство і влада
повинні сприяти гармонізації інтеграційних європейського
та євроатлантичного процесів.
Практично не аналізуються в комплексі українськоросійсько-натівські відносини, а також переваги і ризики
побудови гомогенного європейського та євроатлантичного
простору. Відсутнє належне розкриття проблем розвитку і
стратегія зв’язків у рамках Єдиного економічного простору,
міждержавні відносини в процесі вступу України до СОТ, динаміка взаємодії країн ГУАМ, ОЧЕС із іншими глобальними
угрупованнями.
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Висновки
Ефективність дій системи державного управління передусім залежить від обсягу наукової і практичної інформації,
якості її аналізу, загального рівня розвитку наукових основ
управління, і передбачає широке використання наукового
обґрунтування при прийнятті державно-управлінських рішень з питань подальшого розвитку. Вирішення важливих
питань щодо здійснення європейської та євроатлантичної інтеграції України неможливе без врахування закономірностей
в глобальному інтеграційному процесі. Наукові дослідження
дозволяють розробити моделі координації дій України з країнами різних союзів і співдружностей, що відіграє важливу
роль при вирішенні питань щодо стратегічного планування
політики держави.
Велику цінність для дослідження проблеми щодо врахування закономірностей інтеграційних процесів в управлінській діяльності мають фундаментальні праці з проблем
державного управління та політичних наук. Аспекти системного та ситуаційного підходів в державному управлінні та
політична аналітика щодо проблем європейської та євроатлантичної інтеграції України розглядались вітчизняними та
зарубіжними ученими в працях, зазначених у додатках 2-10.
Аналіз літератури дає можливість зробити висновок, що
в наукових дослідженнях здебільшого розглядались загальні
питання щодо закономірностей державного розвитку України
в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції. Детально висвітлені безперечні тези, що законодавство України має
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бути здатним відповідати європейському законодавству, що
треба спрямувати суспільство на дотримання європейських
цінностей, забезпечити паритет України в співдружності країн ЄС. По багатьох правових напрямах розроблені механізми
трансформації законодавства України та прийняті політичні
рішення, що відбито у Переліку нормативно-правових актів
та інших документів вищих органів державної влади України
(Додаток 1).
Але питання розробки всього комплексу заходів щодо
врахування закономірностей інтеграційних процесів у розвитку державотворення суверенної України, здійснення координації дій всіх гілок влади при прийнятті управлінських
рішень не знайшло належного висвітлення. Як засвідчує
аналіз наукової літератури та дисертаційних робіт, цілісних
досліджень щодо закономірностей, особливостей та тенденцій розвитку державотворення та державного управління на
шляху інтеграції України ще недостатньо.
Проведені дослідження ґрунтуються на принципах
науковості, системності, історизму, об’єктивності, єдності історичного й логічного, теорії та практики. Але самого головного для нас — всебічного узагальнення досвіду в залежності
від стану економічної і політичної ситуації в окремих країнах,
які вже пройшли шлях інтеграції в ЄС та НАТО, немає. За публікаціями, що наявні в публічних бібліотеках України, практично немає цілісної картини по жодній із країн Європи, що
останнім часом пройшли цей шлях, які б фундаментально, а
не фрагментарно оцінювали переваги та ризики інтеграції та
аналізували їх досвід. Взагалі, в літературі недостатньо експертних оцінок щодо впливу різних факторів на конкретні
напрями необхідних трансформацій, які мають відбутися в
процесі інтеграції України.
В умовах посилення в Україні складності й масштабності
завдань державного управління, виникнення нових проблем54
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них ситуацій, пов’язаних з вибором європейського та євроатлантичного шляху розвитку, розробка відповідних підходів,
методів і технологій для їх вирішення набуває особливого й
першочергового значення. Без цього неможлива висока динаміка розвитку українського суспільства і держави, остаточне
подолання наслідків кризи, рух України в майбутнє.
У відповідності до об’єкта та мети дослідження здійснено моніторинговий аналіз та експертна оцінка вітчизняних
та зарубіжних наукових досліджень і розробок щодо європейської та євроатлантичної інтеграції в галузі державного
управління та політичних наук.
Результати цього аналізу використано в:
− діяльності Громадської ради при ВАК України, а саме
при підготовці рекомендацій та проектів нормативноправових документів;
− модулях, курсах навчальної програми підготовки
магістрів державного управління за спеціальністю
8.150000 «Державне управління», зокрема «Етика
державного управлінця», «Методологія сучасного наукового пізнання у галузі державного управління»;
− спецкурсах «Основи християнської соціальної філософії», «Державно-церковні відносини в Україні: історія,
сучасний стан та перспективи розвитку», що прочитані в НПУ ім. Драгоманова;
− підготовці науково-методичної та навчально-методичної літератури (підручників, навчальних посібників,
рекомендацій);
− консультуванні щодо проведення досліджень у галузі
науки «Державне управління»;
− підготовці експертизи документів та інформаційноаналітичних матеріалів для органів державної влади
та органів місцевого самоврядування.
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Рекомендації
В результаті моніторингового аналізу та експертних
оцінок вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень та
розробок було визначено, що в управлінській діяльності необхідно враховувати закономірності, особливості та тенденції
розвитку державотворення та державного управління країн
Європейського союзу та Організації Північноатлантичного
договору. Вважаємо за доцільне застосування фундаментальних наукових результатів щодо європейської та євроатлантичної інтеграції при розробці центральними органами
влади інноваційної політики та оптимальної стратегії її
здійснення. Важливим є застосування наукових досліджень
з питань використання закономірностей та особливостей
при постановці цілей, визначенні стратегії та засобів їх досягнення, забезпеченні якості результатів, використанні
сучасних технологій, урахуванні можливих ризиків стосовно
проектування управлінських рішень при розробці та визначенні стратегії суспільно-політичного розвитку й завдань
державного управління; своєчасного виявлення проблемних
ситуацій і визначення шляхів та механізмів їх вирішення;
здійснення необхідних заходів щодо інформаційного забезпечення виконання державно-політичних рішень. Важливим
для подальшої оптимізації державного управління в Україні
в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції є застосування фундаментальних наукових результатів у процесі
розробки цільових програм, механізмів координації управлінських дій при прийнятті державно-управлінських рішень
щодо подальшого розвитку України.
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Оскільки комплексного узагальнення досвіду країн, що
пройшли шлях інтеграції в ЄС та НАТО, немає в тому масиві публікацій (близько 900 джерел), який був доступним
авторам посібника, це завдання залишається найбільш актуальним. За публікаціями, що наявні в публічних бібліотеках
України, практично немає цілісної картини по жодній із
країн Європи, що останнім часом пройшли цей шлях, які б
фундаментально, а не фрагментарно оцінювали переваги та
ризики інтеграції та аналізували їх досвід. Взагалі, в літературі
недостатньо експертних оцінок щодо впливу різних факторів
на конкретні напрями необхідних трансформацій, які мають
відбутися в процесі інтеграції України.
Можливо, залучення більш широкого обсягу літературних джерел, які є в Україні в бібліотеках органів влади,
різних міжнародних фондів, у посольствах та т.і., розширить
наукове поле, а їх моніторинг і експертна оцінка дозволять
дати відповідь на багато гострих питань, які стоять перед
державною владою, фахівцями з проблем європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
Поза моніторинговим аналізом вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень та розробок щодо європейської та
євроатлантичної інтеграції України залишились дослідження
в галузях економічних, соціологічних, філософських, педагогічних та інших гуманітарних і природничих галузей наук.
Хоч можливості пошукових програм Національної бібліотеки ім.В.І.Вернадського дали змогу частково висвітлити деякі
фрагменти цих досліджень у напрямах поставлених завдань.
Треба відмітити також, що було б корисним взяти за приклад таку близьку за багатьма параметрами Україні державу,
як Польща, і розглянути весь спектр наукових досліджень і
розробок (вітчизняних і зарубіжних), присвячених досвіду
цієї країни на шляху інтеграції її в ЄС та НАТО. Частина цих
публікацій, в яких є заломлення на корисний для України
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досвід, присутні у додатках до цього звіту, але моніторинг та
аналіз всіх публікацій про інтеграційні процеси і їх наслідки
для Польщі не завадять експертному погляду на ці проблеми
загалом.
Оволодіння широким інформаційним простором наукових досліджень та розробок щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України, безумовно, вплине також на
рівень зрілості громадянського суспільства з питання визначення стратегії та перспектив розвитку України. Не секрет,
що ставлення громадськості до процесів інтеграції є багатовекторним, в основному, за відсутності опанування переконливою об’єктивною інформацією. Цей артефакт не може не
впливати на дієвість державної влади щодо виконання своїх
функцій для забезпечення процвітання України як демократичної, соціальної, правової держави з надійною безпекою та
європейськими цінностями.
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Додаток 1

Нормативно-правові акти щодо
реалізації Україною стратегічного
курсу на євроатлантичну інтеграцію

1. ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
1.1. Про Основні напрями зовнішньої політики України
Постанова Верховної Ради України
від 2 липня 1993 року, № 3360-XII

1.2. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України
Постанова Верховної Ради України
від 16 січня 1997 року № 3/97-ВР

1.3. Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у
сфері міжнародного військово-технічного співробітництва (з додатками)
Указ Президента України від 24 грудня
2002 року № 1207/2002

1.4. Питання Державної служби експортного контролю України
Указ Президента України№ 342/2002
від 17 квітня 2002 року
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1.5. Про Державну службу експортного контролю України
Положення затверджено Указом
Президента України від 17 квітня
2002 року № 342/2002

1.6. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
Закон України від 18 березня 2004 року
№ 1629-IV

1.7. Загальнодержавна програма адаптації законодавства
України до законодавства Європейського Союзу
Затверджено Законом України
від 18 березня 2004 року № 1629-IV

1.8. Про міжнародні договори України
Закон України від 29 червня 2004 року
№ 1906-IV

1.9. Про боротьбу з корупцією
Постанова Верховної Ради України
від 5 жовтня 1995 року № 356/95-ВР

1.10. Про боротьбу з тероризмом
Закон України від 20 березня 2003 року
№ 638-IV

1.11. Про заходи щодо підвищення ефективності зовнішньополітичної діяльності держави
Указ Президента України
від 29 листопада 2003 року № 1387/2003
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ДОДАТОК 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНОЮ
СТРАТЕГІЧНОГО КУРСУ НА ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ

2. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ У СФЕРІ
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
2.1. Двосторонні договори Україна-НАТО
2.1.1. Хартія про особливе партнерство між Україною та
Організацією Північноатлантичного договору
Підписано в м. Мадриді (Іспанія)
9 липня 1997 р.

2.1.2. Про укладення договорів між Урядом України та
Організацією Північноатлантичного договору
Постанова Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 р. № 230

2.2. Двосторонні та багатосторонні договори з іншими державами
2.2.1. Угода між сторонами Північноатлантичного договору щодо статусу їх збройних сил
Лондон, 19 червня 1951 року

2.2.2. Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до
2010 року
Указ Президента України від 27 серпня
2003 року № 913/2003

2.2.3. Концепція військово-технічного співробітництва
України з іноземними державами на період до
2010 року
Схвалено Указом Президента України
від 27 серпня 2003 року № 913/2003
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2.2.4. Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного
співробітництва з іноземними державами
Указ Президента України від 20 березня
2002 року № 276/2002

2.2.5. Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території
України
Закон України від 22 лютого 2000 року
№ 1479-III

2.2.6. Про порядок направлення підрозділів Збройних
Сил України до інших держав
Закон України від 6 квітня 2000 року
№ 1634-III

2.2.7. Угода про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Угорської
Республіки
2.2.8. Спільна декларація про основи відносин між Україною і Федеративною Республікою Німеччина
9 червня 1993 року

2.2.9. Меморандум про взаєморозуміння з питань військових контактів і співробітництва між Міністерством
оборони України і Міністерством оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної
Ірландії
Дата підписання: 23 вересня 1993 р.
Набуття чинності: 23 вересня 1993 р.
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ДОДАТОК 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНОЮ
СТРАТЕГІЧНОГО КУРСУ НА ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ

2.2.10 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним
головнокомандуванням Об’єднаних Збройних
Сил НАТО з питань трансформації та Верховним
головнокомандуванням Об’єднаних Збройних Сил
НАТО в Європі щодо використання стратегічної
транспортної авіації України в операціях та навчаннях НАТО
Закон України вiд 05.10.2006 р. № 228-V

2.2.11. Про подання на ратифікацію Верховною Радою
України Меморандуму про взаєморозуміння між
Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО з
питань трансформації та Верховним головнокомандуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі
щодо використання стратегічної транспортної авіації України в операціях та навчаннях НАТО
Постанова Верховної Ради України
вiд 15.09.2006 р. № 1317

2.2.12. Про підписання Додаткового протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом
України та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення офіцерів зв’язку
НАТО в Україні
Розпорядження вiд 26.06.2006 р. № 358-р

2.2.13. Декларація про співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством
закордонних справ Республіки Болгарія у галузі
європейської та євроатлантичної інтеграції
Дата підписання: 14.04.2004 р.
Дата набуття чинності: 14.04.2004 р.
63

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

2.2.14. Угода (у формі обміну Нотами) між Україною та
Республікою Болгарія про порядок та умови транзитного перетину території Республіки Болгарія
підрозділами Збройних Сил України, які входять до
складу міжнародних сил безпеки KFOR (з додатками)
Дата підписання: 04.09.2001 р.
Дата ратифікації: 12.09.2002 р.
Дата набрання чинності: 26.02.2003 р.

2.2.15. Угода між Міністерством оборони України та
Міністерством оборони Королівства Бельгія про
участь українського контингенту у міжнародній
миротворчій операції у складі тактичного угруповання під бельгійським командуванням
21 листопада 2002 року

2.2.16. Угода між Міністерством оборони України та
Міністерством оборони Королівства Бельгія про
військове співробітництво
15 лютого 2002 року

2.2.17. Про порядок використання коштів, передбачених
у державному бюджеті на 2005 рік на забезпечення
двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями
Постанова Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 року № 530
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СТРАТЕГІЧНОГО КУРСУ НА ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ

3. НОРМАТИВНІ АКТИ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СТРАТЕГІЧНУ
БАЗУ ПРОЦЕСУ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
3.1. Загальні документи
3.1.1. Декларація Празького саміту (видана главами
держав та урядів, які взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради).
Прага, 21 листопада 2002 року

3.1.2. Про укладення договорів між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору
Постанова Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1995 року № 230

3.1.3. Про організацію розгляду питань євроатлантичної
інтеграції України
Постанова Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 року № 238

3.1.4. Щодо відносин України і Організації Північноатлантичного договору (НАТО)
Постанова Верховної Ради України
№ 612-XIV від 23 квітня 1999 року

3.1.5. Про Рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО
Постанова Верховної Ради України
№ 233-IV від 21 листопада 2002 року

3.1.6. Про утворення Тимчасової спеціальної комісії
Верховної Ради України з моніторингу виконання
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Рекомендацій парламентських слухань «Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО»
та Плану дій Україна-НАТО
Постанова Верховної Ради України
№ 479-IV від 6 лютого 2003 року

3.1.7. Про заснування Місії України при НАТО
Указ Президента України
№ 1333/97 від 4 грудня 1997 року

3.1.8. Про Положення про Місію України при НАТО
Указ Президента України №1020/98
від 15 вересня 1998 року
(Із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України № 922/2003
(922/2003) від 27.08.2003 р.)

3.1.9. Питання Місії України при НАТО
Указ, Положення вiд 19.04.2006 р.
№ 319/2006

3.1.10. Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 6 липня 2004 року «Про дальший розвиток відносин з НАТО з урахуванням результатів
засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому
рівні 29 червня 2004 року»
Указ Президента України № 800/2004
від 15 липня 2004 року

3.1.11. Про дальші заходи у сфері європейської і євроатлантичної інтеграції України
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Рішення Державної ради з питань
європейської і євроатлантичної
інтеграції України № 3 від 19.05.2003 р.

3.1.12. Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації цілей державної політики у сфері європейської
і євроатлантичної інтеграції України
Рішення Державної ради з питань
європейської і євроатлантичної
інтеграції України № 1 від 06.02.2003 р.

3.2. Документи в контексті рамкового договору «Партнерство заради миру»
3.2.1. Партнерство ради мира: рамочный документ
(Принят в г. Брюсселе 10.01.1994 г. на
встрече глав государств и правительств
стран-членов НАТО)

3.2.3. Про ратифікацію Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство
заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил та
Додаткового протоколу до цієї Угоди
Закон України № 1510-III від 2 березня
2000 року

3.2.4. Подальший додатковий протокол до Угоди між
державами-учасницями
Північноатлантичного
договору та іншими державами, які беруть участь
у програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх збройних сил 3 грудня 1999 р.
(Додатковий протокол ратифіковано
Законом України № 1687-III від
20.04.2000 року)
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3.2.5. Угода між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які
беруть участь у програмі «Партнерство заради
миру», щодо статусу їхніх збройних сил 6 травня
1996 року
(Угоду ратифіковано Законом України
№ 1510-III (від 02.03.2000, ВВР, 2000, № 18,
ст.134)

3.2.6. Додатковий протокол до Угоди між державамиучасницями Північноатлантичного договору та
іншими державами, які беруть участь у програмі
«Партнерство заради миру», щодо статусу їхніх
збройних сил 6 травня 1996 року
3.2.7. Про ратифікацію Подальшого додаткового протоколу до Угоди між державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами,
які беруть участь у програмі «Партнерство заради
миру», щодо статусу їхніх збройних сил
Закон України № 1687-III від 20 квітня
2000 року

3.2.8. Подальший додатковий протокол до Угоди між
державами-учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у
програмі «Партнерство заради миру», щодо статусу
їхніх збройних сил
(Додатковий протокол ратифіковано
Законом України № 1687-III [1687-14]
від 20.04.2000 р.)
Засвідчена копія Брюссель, 3 грудня 1999 року
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3.3. Про національних координаторів
3.3.1 Питання національних координаторів співробітництва України з Організацією Північноатлантичного
договору (НАТО)
Указ Президента України № 51/2001
від 25 січня 2001 року

3.3.2. Положення про національних координаторів
співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)
Затверджено Указом Президента
України від 25 січня 2001 року № 51/2001

3.3.3. Питання національних координаторів співробітництва України з Організацією Північноатлантичного
договору (НАТО)
Указ Президента України № 51/2001
від 25 січня 2001 року

3.3.4. Про Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції
Указ Президента України № 169/2003
від 26 лютого 2003 року

3.4. Утворення структур в Україні
3.4.1. Про заходи щодо заснування в Україні Центру інформації та документації НАТО
Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 5 травня 1997 р. № 248-р
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3.4.2. Питання Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
Указ Президента України № 123/2003
від 12 лютого 2003 року

3.4.3. Положення про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України (Назва із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента № 364/2004
від 25.03.2004)
Затверджено Указом Президента
України від 12 лютого 2003 року
№ 123/2003

3.4.3. Про віднесення посад працівників апарату Національного центру з питань євроатлантичної
інтеграції України до відповідних категорій посад
державних службовців
Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17 листопада 2004 р. № 833-р

3.4.4. Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України
Указ Президента України

3.4.5. Про Міжвідомчу комісію з питань підготовки
України до вступу в НАТО
3.4.6. Про підписання Додаткового протоколу до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та НАТО щодо заснування Центру інформації
та документації НАТО в Україні
Кабінет Міністрів України;
Розпорядження вiд 26.06.2006 № 359-р.
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СТРАТЕГІЧНОГО КУРСУ НА ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ

3.4.7. Про Державну раду з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України
Указ Президента України № 791/2002
від 30 серпня 2002 року

3.4.8. Про Положення про Державну раду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Указ Президента України № 48/2003
від 30 січня 2003 року

3.4.9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 17 червня 2004 року «Про Стратегічний
оборонний бюлетень України на період до 2015 року»
Указ Президента України № 670/2004
від 22 червня 2004 року

4. ПЛАНИ УКРАЇНА-НАТО
4.1. Загальні плани Україна-НАТО
4.1.1 План дій Україна-НАТО
4.1.2. Про затвердження плану заходів щодо інформаційного забезпечення співробітництва України з
НАТО на 2003 рік
Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 525-р від 21 серпня 2003 року

4.2. Цільові плани Україна-НАТО
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4.2.1. Про схвалення Плану дій Україна-НАТО та затвердження Цільового плану Україна-НАТО на 2003 рік
Рішення Державної ради з питань
європейської і євроатлантичної
інтеграції України № 2 від 06.02.2003 р.

4.2.2. Про затвердження Цільового плану Україна-НАТО
на 2004 рік
Рішення Державної ради з питань
європейської і євроатлантичної
інтеграції України №6 від 25.03.2004 р.

4.2.3. Цільовий план Україна-НАТО на 2004 рік у рамках
плану дій Україна-НАТО
4.2.4. Про Цільовий план Україна-НАТО на 2005 рік у
рамках Плану дій Україна-НАТО
Розпорядження Президента України
№ 990/2005-рп від 21 квітня 2005 року

4.2.5. Про затвердження плану з реалізації заходів Цільового плану Україна-НАТО
Наказ Головного управління державної
служби України № 151 від 16.06.2005 р.

4.2.6. Про організацію виконання Цільового плану Україна-НАТО у 2005 році
Розпорядження Міністерства Аграрної
Політики України № 39 від 23.06.2005 року

4.2.7 Президент України; Указ, План вiд 07.04.2006 № 295/2006
Про Цільовий план Україна-НАТО на 2006 рік у
рамках Плану дій Україна-НАТО
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5. ПРОГРАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНА-НАТО
5.1. Програми співробітництва та їх виконання
5.1.1. Про Державну програму співробітництва України
з Організацією Північноатлантичного договору
(НАТО) на період до 2001 року
Указ Президента України № 1209/98
від 4 листопада 1998 року

5.1.2. Державна програма cпівробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)
на період до 2001 року
Затверджено Указом Президента
України №1209/98 від 4 листопада 1998 р.

5.1.3. Про Державну програму співробітництва України
з Організацією Північноатлантичного договору
(НАТО) на 2001-2004 роки
Указ Президента України № 190/2002
від 4 від 26.02.2002 року

5.1.4. Державна програма співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)
на 2001-2004 роки
5.1.5. Про виконання Державної програми співробітництва України з Організацією Північноатлантичного
договору (НАТО) на період до 2001 року
Постанова Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 1999 року № 2181
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5.1.6. Про державні програми з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
Указ Президента України № 1433/2003
від 13 грудня 2003 року

5.1.7. Державна програма інформування громадськості з
питань євроатлантичної інтеграції України на 20042007 роки
5.1.8. Про організацію та контроль виконання заходів у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції в
2004 році
Наказ Міністерства палива та енергетики
України № 210 від 19.04.2004 р.

5.2. Програми інформування громадськості
5.2.1. Деякі питання забезпечення виконання Державної
програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 395-р від 17 червня 2004 року

5.2.2. Про заходи щодо забезпечення виконання у 2005
році Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 963-р від 23 грудня 2004 року

5.2.3. Про затвердження Плану заходів щодо виконання
у 2005 році Державної програми інформування
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громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки
Наказ Міністерства освіти і науки
України № 112 від 23.02.2005 р.

5.2.4. Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 963-р
«Про затвердження плану заходів щодо виконання
у 2005 році Державної програми інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції
України на 2004-2007 роки»
Наказ Міністерства охорони здоров’я
України № 125 від 24.03.2005 р.

5.2.5. Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання
заходів з питань європейської і євроатлантичної
інтеграції в інформаційній сфері
Постанова Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2006 року № 425

6. МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Про участь України в міжнародних миротворчих операціях
Закон України № 613-XIV від 23 квітня
1999 року
(Із змінами, внесеними згідно з Законом
№ 1106-IV від 10.07.2003, ВВР, 2004, № 7,
ст.50)
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6.2. Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Закону України «Про участь України в
міжнародних миротворчих операціях»
Постанова Верховної Ради України
№ 650-IV від 3 квітня 2003 року

6.3. Про участь батальйону Збройних Сил України в Миротворчих Силах Організації Об’єднаних Націй у зонах
конфліктів на території колишньої Югославії
Постанова Верховної Ради України
№ 2538-XII від 3 липня 1992 року

6.4. Про затвердження Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил
України, які залучаються до участі в міжнародних миротворчих операціях
Наказ Міністра оборони України
№ 611 від 13.12.2004 р. Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 4 січня
2005 року за № 1/10281

6.5. Про внесення змін до Порядку відбору та направлення
працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України № 608 від 02.06.2004 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15 червня 2004 року за № 734/9333

6.6. Положення про Комісію з питань організації та правового забезпечення міжнародної миротворчої діяльності
органів внутрішніх справ України
76

ДОДАТОК 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНОЮ
СТРАТЕГІЧНОГО КУРСУ НА ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ

Затверджено Наказом МВС України
№ 1490 від 07.12.2003 р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 3 березня 2004 року за № 281/8880

6.7. Інструкція щодо організації проходження служби працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України, які перебувають
у відрядженні у складі миротворчих підрозділів МВС
України та підрозділів міжнародної цивільної поліції
в миротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй,
Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі, Європейського Союзу, інших міжнародних організацій або
тих, що створені на підставі двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів України
Затверджено Наказом МВС України
№ 1490 від 07.12.2003 р. Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 3 березня
2004 року за № 280/8879

6.8. Положення про Комісію МВС України з відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для
участі в міжнародних миротворчих операціях
Затверджено Наказом МВС України
№ 1490 від 07.12.2003 р. Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 3 березня
2004 року за № 279/8878

6.9. Порядок відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України для участі в міжнародних миротворчих операціях
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Затверджено Наказом МВС України
№ 1490 від 07.12.2003 р. Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 3 березня
2004 року за № 278/8877
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ № 608
від 02.06.2004 року)

6.10. Про організаційне забезпечення миротворчої діяльності
МВС України
Наказ МВС України № 1490 від
07.12.2003 р. Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 3 березня
2004 року за № 277/8876

6.11. Положення про миротворчий персонал МВС України
Затверджено Наказом МВС України
№ 1490 від 07.12.2003 р. Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 3 березня
2004 року за № 277/8876

6.12. Решение Совета министров иностранных дел государствчленов Содружества о Постоянной консультативной
комиссии по миротворческой деятельности при Совете
министров иностранных дел государств-членов Содружества Независимых Государств
(Астана, 15 сентября 2004 года)

6.13. Решение о Концепции формирования и функционирования механизма миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности
(Астана, 18 июня 2004 года)
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6.14. Протокол к Соглашению от 24 сентября 1993 года
«О Коллективных миротворческих силах и совместных
мерах по их материально-техническому обеспечению»
(Алматы, 10 февраля 1995 года)

6.15. Решение о Постоянной консультативной комиссии по
миротворческой деятельности при Совете министров
иностранных дел государств-членов Содружества Независимых Государств
Москва, 16 марта 1994 года
(Решение утратило силу на основании
Решения от 15.09.2004)

6.16. Соглашение о Коллективных миротворческих силах
и совместных мерах по их материально-техническому
обеспечению
Москва, 24 сентября 1993 года
(Изменения к Соглашению см. в
Протоколе от 10.02.95)

6.17. Положение об объединенном командовании коллективных миротворческих сил
Утверждено Соглашением глав
государств Содружества Независимых
Государств о Коллективных
миротворческих силах и совместных
мерах по их материально-техническому
обеспечению от 24 сентября 1993 года
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7. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ
7.1. Загальновійськові питання
7.1.1. Про Воєнну доктрину України
Указ Президента України № 648/2004
від 15 червня 2004 року, м. Київ

7.1.2. Воєнна Доктрина України
Затверджено Указом Президента
України від 15 червня 2004 року
№ 648/2004

7.1.3. Про оборону України
Закон України № 1932-XII від 6 грудня
1991 року, м. Київ

7.1.4. Про затвердження положень про Міністерство
оборони України та Генеральний штаб Збройних
Сил України
Указ Президента України № 888/97
від 21 серпня 1997 року, м. Київ

7.1.5. Положення про Міністерство оборони України
7.1.6. Положення про Генеральний штаб Збройних Сил
України
7.1.7. Про організацію оборонного планування
Закон України № 2198-IV
від 18 листопада 2004 року, м. Київ
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7.1.8. Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання
Закон України № 549-IV від 20 лютого
2003 року, м. Київ

7.1.9. Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом
Верховного головнокомандування Об’єднаних
Збройних Сил НАТО на Атлантиці та штабом
Верховного головнокомандування Об’єднаних
Збройних Сил НАТО в Європі щодо забезпечення
підтримки операцій НАТО з боку України
Постанова Кабінету Міністрів України
№ 1077 від 17 липня 2003 р., м.Київ

7.1.10. Про Державну прикордонну службу України
Закон України № 661-IV від 3 квітня
2003 року, м. Київ

7.1.11. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами
держави
Закон України № 975-IV від 19 червня
2003 року, м. Київ

7.1.12. Тлумачення статті 10 Паризького протоколу про
статус міжнародних військових штабів, створених
відповідно до Північноатлантичного договору від
28 серпня 1952 року
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7.2. Реформування оборонної сфери
7.2.1. Про Державну комісію з питань реформування,
розвитку Збройних Сил України, інших військових
формувань, озброєння та військової техніки
Указ Президента України № 188/2003
від 4 березня 2003 року, м. Київ

7.2.2. Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку
з реформуванням Збройних Сил України, та членів
їхніх сімей
Закон України № 1763-IV від 15 червня
2004 року, м.Київ

7.3. Операції, навчання та семінари НАТО
7.3.1. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом
Міністрів України і штабом Верховного головнокомандування Об’єднаних Збройних Сил НАТО на
Атлантиці та штабом Верховного головнокомандування Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі
щодо забезпечення підтримки операцій НАТО з
боку України
Датовано: 09.07.2002 р., м.Київ, Україна

7.3.2. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом
Міністрів України і Верховним головнокомандуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань
трансформації та Верховним головнокомандуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі
щодо використання стратегічної транспортної
авіації України в операціях та навчаннях НАТО
Дата: 07.06.04 р., м. Варшава, Польща
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7.3.3. Про організацію роботи семінару Північноатлантичної асамблеї
Постанова Президії Верховної Ради
України № 3017-XI від 12 лютого
1993 року, м. Київ

7.3.4. Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним
головнокомандуванням Об’єднаних Збройних
Сил НАТО з питань трансформації та Верховним
головнокомандуванням Об’єднаних Збройних Сил
НАТО в Європі щодо використання стратегічної
транспортної авіації України в операціях та навчаннях НАТО
Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 256-р від 29 квітня 2004 року,
м.Київ

7.3.5. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом
Міністрів України і штабом Верховного головнокомандування Об’єднаних Збройних Сил НАТО на
Атлантиці та штабом Верховного головнокомандування Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі
щодо забезпечення підтримки операцій НАТО з
боку України
(Меморандум ратифіковано Законом
№ 1607-IV від 17.03.2004 р.)

7.3.6. Про подання на ратифікацію Верховною Радою
України Меморандуму про взаєморозуміння між
Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО
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з питань трансформації та Верховним головнокомандуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО в
Європі щодо використання стратегічної транспортної авіації України в операціях та навчаннях НАТО
Постанова Кабінету Міністрів України
№ 784 від 18 серпня 2005 року, м.Київ

8. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ
8.1. Загальні питання
8.1.1. Про основи національної безпеки України
Закон України № 964-IV від 19 червня
2003 року, м. Київ

8.1.2. Про схвалення та подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного
договору
Постанова Кабінету Міністрів України
№ 924 від 4 липня 2002 року, м.Київ

8.1.3. Про ратифікацію Угоди про безпеку між Урядом
України і Організацією Північноатлантичного договору
Закон України № 160-IV від 12 вересня
2002 року
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8.1.4. Угода про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору
(Угоду ратифіковано Законом № 160-IV
від 12.09.2002 р.)

8.1.5. Меморандум про взаєморозуміння щодо планування при надзвичайних ситуаціях цивільного
характеру та готовності до катастроф між Міністерством України з надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи та Організацією Північноатлантичного
договору
Брюссель, 16 грудня 1997 року

8.2. Економічна безпека
8.2.1. Про деякі питання забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції
Розпорядження Президента України
№ 1184/2005-рп від 3 жовтня 2005 року,
м. Київ

8.3. Екологічна безпека
8.3.1. Про екологічну мережу України
Закон України № 1864-IV від 24 червня
2004 року, м. Київ

8.3.2. Про екологічний аудит
Закон України № 1862-IV від 24 червня
2004 року, м. Київ
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8.4. Хімічна та ядерна безпека
8.4.1. Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки
Закон України № 1868-IV від 24 червня
2004 року, м. Київ

8.4.2. Про виконання Конвенції про заборону розробки,
виробництва, накопичення і застосування хімічної
зброї та про її знищення
Указ Президента України № 1080/99
від 26 серпня 1999 року, м. Київ

8.4.3. Про Програму виконання Конвенції про заборону
розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення на 1999-2008
роки
Указ Президента України № 50/99
від 25 січня 1999 року, м. Київ

8.5. Цивільний захист та захист від надзвичайних ситуацій
8.5.1. Про правові засади цивільного захисту
Закон України № 1859-IV від 24 червня
2004 року, м. Київ

9. ПИТАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ У СФЕРІ
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
9.1. Критерії та порядок відбору вищих навчальних закладів
і закладів післядипломної освіти для підготовки, пере86
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підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції
Наказ Міністерства освіти і науки
України № 182 від 24.03.2005 р.
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки № 506 від
02.09.2005 р.)

9.2. Про затвердження Переліку спеціальностей та спеціалізацій, Критеріїв і порядку відбору, складу Міжвідомчої експертної групи із забезпечення відбору вищих навчальних
закладів та закладів післядипломної освіти для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
Наказ Міністерства освіти і науки
України № 182 від 24.03.2005 р.

9.3. Про затвердження Порядку проходження мовної підготовки державними службовцями, які займаються питаннями
європейської та євроатлантичної інтеграції України
Наказ головного управління державної
служби України та Міністерства освіти і
науки України № 75/191 від 30.03.2005 р.

9.4. Деякі питання, пов’язані з виконанням Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 165-р від 24 березня 2004 р.,
м. Київ
(Із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ № 174 (174-2005-п)
від 03.03.2005 р.)
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9.5. Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2005
році Державної програми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2004 року № 948-р,
м. Київ

9.6. Про затвердження методичних рекомендацій щодо
визначення органами державної влади та органами
місцевого самоврядування потреб у фахівцях у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції
Наказ головного управління державної
служби України та Міністерства
освіти і науки України № 57/120/20/5
від 23.02.2005 р., м. Київ

9.7. Про затвердження Порядку проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
Наказ Міністерства освіти і науки
України № 506 від 02.09.2005 р., м. Київ

9.8. Про затвердження Переліку вищих навчальних закладів і
закладів післядипломної освіти для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
Наказ Міністерства освіти і науки
України № 325 від 31.05.2005 р., м Київ

9.9. Про забезпечення виконання у 2005 році заходів Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення
88

ДОДАТОК 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНОЮ
СТРАТЕГІЧНОГО КУРСУ НА ЄВРОАТЛАНТИЧНУ ІНТЕГРАЦІЮ

кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
Наказ Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України
№ 25 від 02.02.2005 р., м. Київ

9.10 Про забезпечення виконання у 2004 році заходів Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
Наказ Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України
№ 182 від 11.05.2004 р., м. Київ

9.11 Про Державну програму підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки,
Державну програму інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2004-2007 роки,
Державну програму інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
Рішення державної ради з питань
європейської і євроатлантичної
інтеграції України № 5 від 02.12.2003 р.

9.12 Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2006
році Державної програми підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 2006 року № 56-р,
м.Київ
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9.13 Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2006 році
Державної програми інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 25 січня 2006 року № 37-р,
м.Київ

10. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
10.1. Про проект Постанови Верховної Ради України про приєднання України до Європейської конвенції про основні
принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року
Постанова Президії Верховної Ради
України № 3366-XII від 5 липня 1993 року,
м. Київ

10.2. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями
21 травня 1980 року, Мадрид

10.3. Про приєднання України до Європейської рамкової
конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями
Постанова Верховної Ради України
№ 3384-XII від 14 липня 1993 року
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10.4 Додатковий протокол до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями
Страсбург, 9 листопада 1995 року

10.5. Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про
транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва
Страсбург, 5 травня 1998 року

10.6 Деякі питання розвитку транскордонного співробітництва та єврорегіонів
Постанова Кабінету Міністрів України
№ 587 від 29 квітня 2002 р., м.Київ

10.7. Деякі питання розвитку транскордонного співробітництва у межах єврорегіону «Верхній Прут»
Розпорядження Кабінету Міністрів
України № 59-р від 14 лютого 2002 р.,
м.Київ

10.8. Про транскордонне співробітництво
Закон України № 1861-IV від 24 червня
2004 року, м.Київ

10.9 Про затвердження Порядку підготовки проектів (програм) транскордонного співробітництва, зразків листка
реєстрації висновків попереднього розгляду проекту
(програми) транскордонного співробітництва, листка
результатів оцінювання проекту (програми) транскордонного співробітництва
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Наказ Міністерства економіки України
№ 158 від 03.06.2005 року, м.Київ

10.10 Порядок підготовки проектів (програм) транскордонного
співробітництва, які можуть бути включені до державної
програми розвитку транскордонного співробітництва
Наказ Міністерства економіки України
№ 158 від 03.06.2005 р.
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Додаток 2

Наукові дослідження і розробки
в галузі державного управління
(вітчизняні видання)

▪ Виконання зобов’язань щодо членства в ЄС як фактор
поглиблення європейської інтеграції / О.О. Ковальова //
Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2003.
— Вип. 21. — С. 600-605. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69395

▪ Вступ до європейського права: Укр. вид. у співпраці з
О.Андрійчуком / П. Свобода. — К.: К.І.С., 2006. — 280 с. — Бібліогр.: с. 271-272. — укp.
Викладено питання європейського права (ЄП) від орієнтованих
на економіку Співтовариств шести західноєвропейських держав
до щораз більш розширеного в своїх інтересах Європейського
Союзу, предметна юрисдикція котрого зараз не обмежується
самою лише економікою, а включає в себе також політичні та
правові аспекти. Розглянуто суть поняття, природу та сферу
дії ЄП. Розкрито засади ЄС, описано наддержавність як новий
метод інтеграції. Охарактеризовано основні принципи функціонування Співтовариств і ЄС, висвітлено правові відносини ЄС з
Україною.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС42225
93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

▪ Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб. / Р.А. Петров,
З.Й. Опейда, Д.Е. Федорчук, А.О. Вакуленко; Донец. нац. ун-т.
— Донецьк, 2001. — 248 с.: рис. — Бібліогр.: с. 20-28. — укp.
На підставі узагальнення результатів досліджень Проекту
Регіональної Академічної Співпраці, що фінансується Департаментом Міжнародного Розвитку Великобританії, розглянуто
історію європейської інтеграції, визначено державні та міждержавні форми співробітництва держав-членів Європейського
Союзу (ЄС), розглянуто правове становище ЄС як міжнародної
організації. Описано склад інститутів ЄС, зокрема Ради Міністрів,
Європейського Парламенту, Суду Співтовариства та Першої
Інстанції, Європейської Ради та Центрального Банку. Визначено
правові засади Спільного Ринку товариства, зокрема, фіскальні
та нефіскальні заходи, кількісні обмеження, вільне пересування
осіб, працівників. Вміщено перелік законодавчих актів, справ Європейського Суду правосуддя та інших судів, абревіатур з даного
питання.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА619842

▪ Гармонізація національних правових систем з правом ЄС
/ І.В. Кравчук, М.В. Парапан; Центр європ. та порівнял. права.
— К.: Слово, 2004. — 319 с. — Бібліогр.: с. 289-297. — укp.
Визначено юридичну природу та охарактеризовано джерела
права ЄС. Проаналізовано взаємодію права ЄС з національними
правовими системами держав-членів. Визначено юридичну природу та охарактеризовано джерела права ЄС. Проаналізовано
взаємодію права ЄС з національними правовими системами держав-членів ЄС. Здійснено узагльнення досвіду країн Центральної
та Східної Європи як нових держав-членів ЄС щодо гармонізації
національного права з acquis communautaire у процесі підготовки
до приєднання до ЄС. Розглянуто питання організації перекладів
законодавства ЄС, навчання кадрів у сфері європейської інтеграції
та підготовки суспільства до приєднання у державах-кандидатах.
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Висвітлено правові засади та механізм адаптації права України до
права ЄС. Наведено пропозиції щодо удосконалення правового,
інституційного, кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення процесу адаптації права України до права ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА669022

▪ Демократизаційний вимір євроінтеграції: рольові
функції та системні впливи Ради Європи: Автореф. дис...
д-ра політ. наук: 23.00.04 / І.С. Піляєв; НАН України. Ін-т світ.
економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 39 с. — укp.
Досліджено формування в рамках Ради Європи спільного політико-правового та культурно-цивілізаційного простору, обгрунтовано активний вплив цієї організації на політичну структуру
континенту. Вперше в контексті історичної еволюції загальноєвропейського процесу обгрунтовано перспективу й запропоновано механізм інтеграції РЄ та ЄС. Представлено та аргументовано
бачення Ради Європи як інстутиційного та політико-правового
фундаменту загальноєвропейської інтеграції та в перспективі
— створення пан’європейської конфедерації. Доведено, що на
відміну від ЄС, який базується на первинності економічних міркувань щодо приєднання нових членів, Рада Європи має стати
реальним механізмом забезпечення єдності Європи, включаючи
Україну та Росію, на тлі гуманістичних цінностей. Всебічно обгрунтовано тезу про «двоєдиний», біполярний характер загальноєвропейського інтеграційного простору, що вперше в історії
формується на конструктивно-консенсусній, альянсовій основі,
зумовленій співпадінням спільних європейських цінностей, стратегічних цілей та інтересів в економічній, військово-політичній
та культурно-духовній сферах.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА328865

▪ Державне управління в умовах інтеграції України в
Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар.
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участю (29 трав. 2002 р., м.Київ). Т. 1 / Ред.: В.І. Луговий; Укр. Акад.
держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 358 с. — укp.
Розглянуто перспективи входження України до Європейського
Союзу. Описано особливості реформування системи державного
управління за умов європейської інтеграції, проблеми гармонізації національного законодавства та європейського права.
Висвітлено проблеми входження України до європейського адміністративного простору. Розкрито деякі особливості системи
управління в Європейському співтоваристві. Викладено міжнародно-правові аспекти торговельно-економічного співробітництва України з Європейським Союзом. Проаналізовано політичні та соціально-економічні передумови європейської інтеграції,
детермінанти соціально-економічного розвитку Європейського
Союзу на етапі глобалізації, особливості розвитку фінансової
системи України за умов європейської інтеграції, особливості
формування структурної моделі корпоративного управління в
країні, управління транснаціональними корпораціями за умов
інтеграції України у Європейський Союз.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В346363

▪ Державне управління в умовах інтеграції України в
Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар.
участю (29 трав. 2002 р., м.Київ). Т. 2 / Ред.: В.І. Луговий; Укр. Акад.
держ. упр. при Президентові України. — К., 2002. — 392 с. — укp.
Висвітлено різні аспекти европейської інтеграції України в Європейський Союз, грунтуючись на засадах реалізації її ключових
національних інтересів — побудови незалежної, економічно розвинутої та демократичної держави, зміцнення позицій у світовій
системі міжнародних відносин. Розглянуто питання політичної
консолідації та зміцнення демократії, проблеми розвитку освіти
та науки за умов європейської інтеграції України, підготовки та
перепідготовки державних службовців. Здійснено пошук шляхів
наближення соціальних стандартів, зокрема, у сфері охорони
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громадського здоров’я в державі, до європейського рівня. Узагальнено європейський та вітчизняний досвід з регіонального
управління, а також світовий та український досвід у галузі інформаційної політики.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В346363/2

▪ Державне управління і право: Зб. наук. пр.: У 2-х ч. Вип.
1, ч. 1 / Ред.: М.М. Поплавський; Київ. нац. ун-т культури і
мистец., Ін-т держ. упр. і права. — К., 2006. — 224 с. — укp.
Висвітлено актуальні проблеми державного управління, правової діяльності та документно-інформаційного забезпечення
апарату влади. Розглянуто проблеми вдосконалення інституційних механізмів європейської інтеграції України. Окреслено перспективи реалізації державної мовної політики в царині освіти
та напрями модернізації державної служби за умов проведення
адміністративної реформи в державі. Розкрито роль парламенту
в управлінні країною за умов парламентсько-президентської
форми правління. Окреслено стан і перспективи трансформації
стану уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації. Досліджено морально-етичні аспекти діяльності документознавців у сфері державного управління.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349396

▪ Державне управління процесами адаптації податкової
системи України до вимог Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Г.В. Дмитренко;
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004.
— 20 с. — укp.
Проведено дослідження процесу адаптації податкової системи
України до вимог і умов Європейського Союзу (ЄС). З’ясовано,
що основна стратегічна мета податкової політики — формування в державі стабільної податкової системи для забезпечення до97
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статнього рівня надходжень платежів до бюджетів різних рівнів,
ефективного функціонування економіки країни, формування
справедливого підходу щодо оподаткування всіх категорій платників податків, створення сприятливих умов подальшої інтеграції України до світового співтовариства. Зроблено висновок, що
стабільність податкового законодавства за умов євроінтеграції
сприяє впровадженню помірного податкового навантаження
на платників, забезпечує надійний захист їх прав і гарантій, подальше підвищення економічного розвитку, істотно впливає на
спрощення процедури адміністрування податків та зменшення
порушень і зловживать у сфері ухилень від їх сплати.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА332244

▪ Державне управління та місцеве самоврядування: Тези
ІІІ Міжнар. наук. конгр. 26 лют. 2003 р. / Ред.: Г.І. Мостовий;
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон.
ін-т. — Х.: Магістр, 2003. — 233 с. — (Теорія та практика держ.
упр.; Вип. 2). — укp.
Проаналізовано співробітництво України з Європейським Союзом у міжнародній правоохоронній сфері, розвиток місцевого
самоврядування як важливий чинник євроінтеграційних процесів у країні. Описано функції та механізм діяльності держави
у постіндустріальному суспільстві, конституційно-правовий
механізм взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування. Висвітлено конституційно-правові проблеми трансформації форми правління в Україні, типологію територіального
розвитку в контексті проблем регіональної політики, взаємодію
регіональних владних структур у вирішенні проблем зайнятості
населення. Викладено системний підхід до управління економічним розвитком регіону. Розглянуто питання підвищення ефективності кваліфікації державних службовців.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72481
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▪ Деякі аспекти інтеграції європейських стандартів у галузі
захисту прав людини в національне законодавство країн
з континентальною правовою системою / Ю.М. Левченко
// Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2003.
— Спец. вип. — С. 330-333. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69395

▪ Джерела права Європейського Союзу: Автореф. дис...
канд. юрид. наук: 12.00.11 / К.В. Смирнова; Київ. нац. ун-т ім.
Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Досліджено джерела права Євросоюзу, а також питання їх взаємопроникнення й особливосі цих прав. Розглянуто взаємозв’язок джерел права Євросоюзу та asquis communautaire, що є більш
широким за поняття джерел, які не містять рекомендаційних,
необов’язкових актів, рішень Суду ЄС, доктринальних понять та
звичаїв. Досліджено комплекс актів органів Євросоюзу, які аргументовано поділено на внутрішні та зовнішні на основі поєднання критеріїв об’єкта, суб’єкта, процедури прийняття та способу
реалізації правових актів, за цього найголовнішим об’єднавчим
чинником є роль правових актів у регулюванні інтеграційних
процесів у Євросоюзі. Як внутрішнє джерело права Євросоюзу
досліджено систему установчих документів, а також акти, ухвалені інститутом Співтовариства та акти, схвалені в рамках другої
(СЗППБ) та третьої (СОППКС) опор Євросозу. Серед зовнішніх
джерел виокремлено міжнародні угоди з третіми країнами або
міжнародними організаціями; акти, ухвалені органами співробітництва в рамках міжнародних угод з третіми країнами або
міжнародними організаціями. Проаналізовано угоду про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським співтовариством, рекомендаційні акти органів співробітництва, серед
яких окреме місце посідає План дій «Україна-Євросоюз» (2005 р.),
що сприяє формуванню індивідуального acquis для України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА340325
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▪ Еволюція політики Європейського Союзу щодо країн
Центральної та Східної Європи: Автореф. дис... канд. політ.
наук: 23.00.04 / Н.М. Буренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.
— К., 2004. — 26 с. — укp.
Досліджено фактори, що впливають на формування, реалізацію
та еволюцію політичних підходів Європейського Союзу (ЄС)
стосовно розширення на Схід. Визначено етапи й особливості
розвитку інтеграційної стратегії ЄС щодо країн Центральної та
Східної Європи (ЦСЄ). Надано оцінку адаптивного потенціалу
ЄС та країн-кандидатів з ЦСЄ у галузі розширення в інтересах
збереження ефективної стабільності Союзу. Досліджено взаємовплив внутрішньої динаміки — інституційного реформування
і зовнішньополітичної динаміки — концепції відносин з сусідніми регіонами, адаптації ЄС щодо наслідків реалізації політики
розширення за рахунок країн ЦСЄ. Зазначено, що для України
проголошена концепція інтеграції до ЄС співвідноситься з національними інтересами, беззаперечною стратегічною метою якої
є активне залучення до міжнародних та європейських інтеграційних процесів. Встановлено, що територіальне розширення ЄС та
його безпосереднє наближення до українських кордонів створює
передумови активізації участі України в означених процесах.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА329431

▪ Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. Вип.
1/2 / Ред.: А.О. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. Акад.
держ. упр. при Президентові України. — Л., 2002. — 263 с. — укp.
Описано моделі організаційної ефективності соціальних систем,
їх переваги та недоліки у контексті застосування в адміністративних організаціях. Викладено концептуальні підходи до використання теорії активних систем у процесі прийняття та реалізації
державно-управлінських рішень. Розкрито організаційно-правові засади виконавчої влади. Проаналізовано українсько-польське
економічне співробітництво на сучасному етапі. Розглянуто
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питання реалізації державної політики інтеграції України до
Європейського Союзу. Висвітлено історію та перспективи української державності, механізми державного управління, аспекти
мотивації персоналу в процесі адміністративного реформування,
основні детермінанти інвестиційного клімату країни.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72505

▪ Ефективність державного управління: Зб. наук. пр. Вип. 67 /
Ред.: А.О. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ.
упр. при Президентові України. — Л., 2005. — 493 с. — укp.
Розглянуто політичну культуру як чинник підвищення ефективності державного управління. Викладено гендерний підхід до
аналізу української культури. Висвітлено перспективи розвитку
місцевого самоврядування за матеріалами законопроектів Верховної Ради, соціальні аспекти державної регіональної політики,
а також особливості державної молодіжної політики в трансформаційних процесах України. Розкрито історичні та правові
основи побудови системи митних органів держави. Розглянуто
питання інтеграції України в Європейський Союз та Єдиний
економічний простір у контексті процесів глобалізації. Описано
модель паблік рилейшнз у комунікативній діяльності державного службовця, методи залучення громадськості до прийняття
управлінських рішень на основі зарубіжного досвіду. Проаналізовано фактори державного регулювання земельних відносин
у системі аграрного підприємництва. Визначено перспективи
розвитку транскордонного співробітництва регіонів України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72505

▪ Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. за
міжнар. участю, 29 трав. 2003 р., Київ. Т. 1 / Ред.: В.І. Луговий;
В.М. Князєв; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.
— К., 2003. — 535 с. — Бібліогр.: в кінці ст. — укp.
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Обговорено шляхи та механізми удосконалення системи державного управління в контексті інтеграції України в Європейський
Союз, сучасні пріоритети реформування політичної системи,
зважаючи на європейські цінності. Розглянуто питання трансформації культурного потенціалу, основ конфліктів, реструктуризації органів влади, впливу глобалізації та євроінтеграції на
ефективність державного управління. Значну увагу приділено
дослідженню особливостей розвитку інституту кар’єри, удосконалення управління персоналом державної служби, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В347551

▪ Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф.,
23 січ. 2004 р. Ч. 1 / Ред.: А.О. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ.
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л.,
2004. — 388 с. — укp.
Розглянуто сутність державної кадрової політики та перспективи розвитку державної служби, висвітлено шляхи підвищення
ефективності державного управління (ДУ). Описано аналітичні
методи в ДУ, зокрема, діагностування проблемних ситуацій у соціально-економічній сфері та прийняття управлінських рішень,
застосування багатокритеріального аналізу у прийнятті інвестиційних рішень, запропоновано модель державного регулювання
бюджетного фінансування галузей економіки України. Показано
напрями економічної політики країни у контексті європейської
інтеграції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349015

▪ Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф.,
23 січ. 2004 р. Ч. 2 / Ред.: А.О. Чемерис; Львів. регіон. ін-т держ.
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упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л.,
2004. — 332 с. — укp.
Розглянуто євроатлантичну та європейську інтеграцію України
як українську перспективу, а також закономірності та основні
напрями розвитку національного та міжнародного кооперативного руху. Наведено стандарти державного управління за
умов європейської інтеграції (ЄІ), розкрито соціально-екологічні
аспекти енергоощадження регіону в контексті ЄІ, деякі аспекти
радянсько-польських відносин напередодні Другої світової війни.
Проаналізовано особливості здійснення органами державного
управління політичного впливу в процесі переходу від авторитарного до демократичного управління, становлення та розвитку
податкової системи країни на шляху інтеграції до Європейського
Співтовариства.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349015

▪ Євроатлантична інтеграція України / М.В. Кордон,
З.В. Куликівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка.
— 2005. — № 22. — С. 3-6. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Розглянуто одне з найважливіших питань зовнішньополітичної
діяльності України — інтеграцію її до Європи, вступ до Європейського Союзу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70151

▪ Європейська інтеграція України та питання реалізації
принципу поділу влади / О. Бульба // Право України. — 2004.
— № 12. — С. 8-11. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж27747

▪ Європейський вибір України: Моногр. / С.Д. Василенко;
Одес. нац. морс. акад. — О., 2003. — 212 с. — Бібліогр.: с. 192209. — укp.
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Розглянуто сутність геополітики, яка за умов розбудови незалежної України набуває особливо важливого теоретичного та
практичного значенння. Охарактеризовано процеси євроінтеграції України, що стосуються європейського вибору української
держави на сучасному етапі розвитку. Висвітлено проблеми
розвитку загальноєвропейського політичного процесу, формування європейського вектора української геополітики, інтеграції
України в європейські структури. Обгрунтовано необхідність
проведення власного геополітичного курсу України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА649650

▪ Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми: Моногр. / М.М. Гнатовський; Київ. нац. ун-т
ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К.: Вид. дім «Промені», 2005. — 222 с. — (Б-ка каф. міжнар. права). — Бібліогр.:
с. 185-203. — укp.
Розглянуто проблеми становлення європейського правового
простору, його інституційну структуру, місце в структурі європейського правового простору політико-правових норм і
стандартів, вироблених у рамках НБСЄ/ОБСЄ, Ради Європи.
Проаналізовано сучасний стан і наведено перспективи правової
інтеграції всередині ЄС. Показано роль процесу поглиблення та
розширення інтеграційних процесів для співвідношення європейського правового простору з правовою системою України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА670131

▪ Європейський Союз: досвід розширення і Україна: Моногр. / В.В. Копійка. — К.: Юрид. думка, 2005. — 445 с. — Бібліогр.: 639 назв. — укp.
Висвітлено концептуально-теоретичні засади дослідження європейської інтеграції. Проаналізовано місце та роль феномену
розширення в європейському інтеграційному процесі як самогенерувальну форму розвитку Європейського Союзу (ЄС), етапи та
104

ДОДАТОК 2. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ (ВІТЧИЗНЯНІ ВИДАННЯ)

особливості розширення ЄС у 1960-1990 рр., основні передумови
та значення розширення ЄС на Схід, а також взаємовідносини ЄС
з Україною та Росією в контексті розширення 2004 р. Визначено
основні тенденції та перспективи співробітництва Росії та ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА665934

▪ Європейський Союз і країни Центральної та Східної
Європи: політичні стратегії інтеграції / О.О. Ковальова //
Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2002.
— Вип. 18. — С. 403-410. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69395

▪ Європейський Союз: інституційні основи європейської
інтеграції / В. Посельський. — К.: Смолоскип, 2002. — 168 с.
— (Лауреати «Смолоскипа»). — Бібліогр.: с. 165-166. — укp.
Розкрито витоки європейської єдності. Розглянуто європейське
будівництво в історичній перспективі. Описано політичну систему Євросоюзу, правовий устрій Співтовариств. Висвітлено структуру загального бюджету Євросоюзу, процедури бюджетного
контролю, фінансові перспективи Євросоюзу на 2000-2006 роки.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА636206

▪ Європейський Союз після розширення: проблеми, перспективи, «український контекст»: Наук. доп., виголош. на
засід. вчен. ради Нац. ін-ту стратег. дослідж. 22 груд. 2004 р. /
П. Рудяков. — К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2005. — 29 с. — укp.
Проаналізовано основні політичні та економічні аспекти розширення Європейського Союзу. Розглянуто питання сучасного
європейського інтеграційного процесу в українському контексті,
висвітлено роль «помаранчевої революції» у прискоренні євроінтеграційного поступу України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р103455
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▪ Європейські інтеграційні процеси та транскордонне
співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, історія, право: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф.
студ., асп. і молодих науковців, м. Луцьк, 30 верес.-1 жовт.
2004 р. / Ред.: І.Д. Олексеюк; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки.
— Луцьк: Вежа, 2004. — 188 с. — укp.
Проаналізовано політичні, історичні, економічні, правові та
географічні особливості інтеграції. Розглянуто проблеми та
перспективи входження України до Європейського Союзу. Викладено специфіку транскордонного співробітництва на прикордонних територіях країн європейського континенту.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА657409

▪ Європейські інтеграційні процеси і транскордонне
співробітництво: міжнародні відносини, економіка,
політика, географія, історія, право: Тези доп. ІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих науковців, 19-20 трав.
2005 р. / Ред.: І.Д. Олексеюк; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки.
— Луцьк: РВВ «Вежа», 2005. — 510 с. — укp.
Висвітлено проблеми вступу України в європейські та євроатлантичні структури, етнополітичні та культурно-цивілізаційні
проблеми розвитку країн Центральної та Східної Європи. Розглянуто єврорегіон як форму активізації зовнішньоекономічної
діяльності у новому форматі транскордонного співробітництва,
показано значення інформаційних технологій для економічного розвитку країн за умов глобалізації. Наведено перспективи
розвитку державного ладу української держави у контексті
демократичних перетворень, розкрито геополітичні аспекти забезпечення енергетичної безпеки.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА666248
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▪ Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика: Автореф. дис... д-ра юрид.
наук: 12.00.01 / Л.А. Луць; НАН України. Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 32 с. — укp.
Здійснено загальнотеоретичне дослідження проблем європейської правової інтеграції, вивчено її найбільш досконалі форми
— правову систему Ради Європи та Європейського Союзу. Розглянуто питання формування концепції становлення та функціонування європейських міждержавних правових систем. Виявлено
юридичні ознаки, сформульовано поняття правової системи суспільства, проаналізовано її структуру та структурну організацію.
З використанням методологічних можливостей виокремлено
новий тип — міждержавної правової системи, зроблено висновок
щодо їх визначального місця у якісно новій світовій інфраструктурі. Відзначено, що утворенню європейських міждержавних
правових систем Ради Європи та Євросоюзу, сприяли процеси
глобалізації та регіоналізації. Висвітлено структурні особливості
даних правових систем. Розкрито суть поняття «європейська правова інтеграція» та «правовий механізм взаємодії міждержавних
і національних правових систем». З’ясовано особливості правових
механізмів взаємодії Ради Європи, Євросоюзу з державами-учасницями, зокрема Україною. У цьому контексті проаналізовано
ідентифікаційні та основні юридичні ознаки сучасної правової
системи України, виявлено особливості інституційної, функційної
та нормативної структурних її частин. Визначено заходи щодо її
реформування та інтеграції з правовими системами Ради Європи
та Європейського Союзу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА335082

▪ Європейські міждержавні правові системи та проблеми
інтеграції з ними правової системи України (теоретичні
аспекти) / Л.А. Луць; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького
НАН України. — К., 2003. — 304 с. — укp.
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Розглянуто проблеми сутності та розвитку сучасних європейських міждержавних правових систем, їх роль у забезпеченні
існування, структуризації та функціонування регіонального соціального простору, а також особливості інтеграції з ними сучасної
правової системи України. Значну увагу приділено розкриттю
можливостей використання понятійно-категоріального апарату
дослідження європейських міждержавних правових систем. Охарактеризовано загальні та особливі ознаки правових систем Ради
Європи та Євросоюзу, основні юридичні ознаки сучасної правової системи України. Розкрито поняття, стадії та основні способи
європейської правової інтеграції, проаналізовано механізм взаємодії між національними правовими системами та правовими
системами Ради Європи та Євросоюзу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА638894

▪ Загальний курс європеїстики: Навч. посіб. / М.В. Гудзь,
П.В. Гудзь. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 274 с. — укp.
Викладено зміст базових понять функціонування Європейського
Союзу, розглянуто історію та сучасність європейської інтеграції.
Розкрито сутність соціальної, економічної, спільної сільськогосподарської, регіональної, молодіжної, освітньої, наукової
та культурної політики ЄС, висвітлено місце України в системі
євроінтеграційних відносин. Описано систему та органи управління, угоди, спільний ринок праці ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА673427

▪ Законодавчо-розпорядчі інституції України в контексті
трансформації соціуму (90-ті роки ХХ - початок XXI століття): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В.М. Пекарчук;
Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2005. — 20 с. — укp.
На підставі аналізу джерел та вивчення певних аспектів історіографії висвітлено суть, напрями, етапи зміни структури, форм
108

ДОДАТОК 2. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ (ВІТЧИЗНЯНІ ВИДАННЯ)

і методів функціонування органів законодавчої та виконавчої
гілок влади, показано їх роль у процесах утвердження принципів
демократії та свобод і державотворення незалежної України. На
підставі аналізу всіх аспектів проблеми зроблено висновок, що
протягом дослідженого періоду функціонування законодавчих і
виконавчих органів влади за впливу політичних і соціально-економічних чинників зазнало змін. Відзначено, що трансформація
особливостей їх діяльності значною мірою сприяла формуванню
державотвірних процесів, які спричинили кардинальні перетворення у суспільстві. Ці перетворення базувалися на демократичних засадах. Наголошено, що вирішення концептуально
нових завдань, які постали перед Україною у 2005 р., сприятиме
форсуванню процесів у державі в євроінтеграційному напрямі.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА341301

▪ Законотворчість. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом:
Зб. наук.-практ. матеріалів / Ін-т законодавства ВР України,
Укр.-європ. центр з питань законодавства (UEPLAC), Укр. шк.
законотворчості Ін-ту законодавства ВР України, 2005. — 200 с.
— (Б-ка Укр. шк. законотворчості; Вип. 4). — укp.
Розглянуто питання законотворчої діяльності в контексті процесів
інтеграції України до ЄС, адаптації національного законодавства
країни до законодавства ЄС і орієнтування розвитку національної
правової системи на міжнародні принципи та стандарти. Проаналізовано міжнародний досвід правового моделювання та показано
його значення для гармонізації законодавства країни в аспекті її інтеграції. Висвітлено роль судової практичної діяльності у правовій
системі, наведено огляд правил законодавчої техніки в процесі викладання норм міжнародного права та права ЄС з використанням
досвіду ФРН.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС40555

109

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

▪ Збiрник матерiалiв першої мiжнародної науково-практичної конференцii «Сучаснi проблеми управлiння»,
30 листопада - 1 грудня 2001 р. / Уклад.: Новiков Б.В. та iн.;
Нац. техн. ун-т України «Київ. полiтехн. iн-т». Фак. Соцioл. та
iн.;. — Київ: Полiтехнiка, 2001. — 450 с., табл.
Современные проблемы управления, в частности, теория и методы управления в сфере образования и культуры.

▪ Ідея євроатлантичної інтеграції: соціальні аспекти та
гуманітарні виміри / Л.М. Хижняк // Актуал. пробл. держ.
упр. — 2005. — Вип. 2(25), ч. 2. — С. 111-116.
Виокремлено основні соціальні аспекти євроатлантичної інтеграції, виявлено риси суспільної свідомості, котрі впливають на ставлення населення України до євроатлантичної інтеграції, а також
наведено чинники, що зумовлюють динаміку цього ставлення.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69634/Х.ф.

▪ Інститут смертної кари в Україні (міжнародно-правовий та історико-соціальний аспекти): Автореф. дис... канд.
юрид. наук: 12.00.13 / Л.В. Діденко; Одес. нац. юрид. акад.
— О., 2001. — 20 с. — укp.
Акцентовано увагу на поняттях і категоріях, за допомогою яких
можна здійснити науковий аналіз проблем, пов’язаних з інститутом смертної кари в Україні в період становлення демократичного суспільства та інтеграції у Європейську співдружність. Проаналізовано причини, які призвели до скасування в українській
державі такого виду покарання, як смертна кара, яке вступає
у протиріччя з одним із основних прав людини, закріплених у
Конституції України — правом на життя. Детально розглянуто
соціальні теорії стосовно проблеми смертної кари, а також виникнення і розвиток цього інституту в Україні. Увагу акцентовано
на міжнародно-правовій доктрині інституту смертної кари та
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тенденціях застосування цього виду покарання, які існують у
сучасному світі.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА313571

▪ Конкурентне право ЄС: Навч. посіб. / В. Скордамалья,
Н.О. Саніахметова, С.Б. Мельник; Прогр. Tacis Європ. Союзу
в Україні, Проект «Правн. студії в Україні: Київ та окремі регіони». — К.: ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. — 239 с. — (Право
ЄС; Кн. 1). — Бібліогр.: с. 237-239. — укp.
Показано роль конкуренції у процесі європейської інтеграції,
розглянуто матеріальні та процесуальні норми, які регулюють
конкурентні відносини у ЄС. Висвітлено питання правового регулювання даних відносин в Україні, а також надання державної
допомоги.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА657746

▪ Конституційна реформа в Чеській Республіці 2000-2001 рр.
в умовах вступу країни до НАТО і ЄС: досвід для України
/ В. Лемак // Право України. — 2003. — № 8. — С. 128-131.
— Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж27747

▪ Концептуальні засади управлінської діяльності МВС
України в напрямку європейської інтеграції: загальноправова характеристика політики Європейського Союзу
щодо України / М.Н. Курко // Право і безпека. — 2003. — 2,
№ 4. — С. 52-56. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.
Досліджено пріоритетні напрями політики Європейського Союзу
щодо України, у тому числі у сфері юстиції та внутрішніх справ.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24082
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▪ Концепція «європейського правового простору» в контексті проблем європейської інтеграції / М. Гнатовський
// Право України. — 2003. — № 1. — С. 133-134. — Бібліогр.: 3
назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж27747

▪ Кримінальне законодавство України та інших держав
континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Моногр. / М.І. Хавронюк. — К.: Юрисконсульт,
2006. — 1049 с. — (Б-ка крим. права). — Бібліогр.: С. 990-1048. — укp.
Здійснено порівняльний аналіз чинного кримінального законодавства України та європейських держав, правові системи яких
відносяться до романо-германської (континентальної) правової
сім’ї, у контексті сучасних інтеграційних процесів, що відбуваються у Європі та світі. Висвітлено положення про кримінальне
законодавство, а також загальну та особливу частини кримінальних кодексів держав континентальної Європи, наведено
характеристику кримінальнї відповідальності за окремі групи
злочинних діянь. З урахуванням результатів порівняльного дослідження розроблено оптимальну структуру КК України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА672429

▪ Методологія Європейського Союзу з оцінки демократичності політичних інститутів держав-кандидатів на
вступ / О. Ковальова // Людина і політика. — 2003. — № 1.
— С. 3-9. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.
Досліджено політичні інститути держав ЦСЄ, що подали заяви
про членство в ЄС. Визначено проблеми їх ефективного функціонування, а також негативні фактори, що вплинули на уповільнення політичних трансформацій в країнах ЦСЄ у контексті
євроінтеграції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653
112

ДОДАТОК 2. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ (ВІТЧИЗНЯНІ ВИДАННЯ)

▪ Механізми державного управління процесом адаптації
національного права до права ЄС: порівняльний аналіз:
Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / І.В. Кравчук;
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2006.
— 20 с. — укp.
Досліджено механізми державного управління адаптацією національного права до права ЄС у державах-кандидатах та в Україні.
Визначено поняття державного управління адаптацією. Встановлено спільні риси планування правотвірного процесу з метою
адаптації національного права з acquuis communautaire; основні
рівні та моделі державного управління процесом адаптації у
державах-кандидатах; домінуючі підходи до організації перекладів законодавства ЄС, навчання кадрів у сфері європейської
інтеграції, підготовка суспільства до приєднання, фінансування
адаптації у даних країнах. Обгрунтовано найважливіші напрямки вдосконалення правового та інституційного механізмів державного управління процесом адаптації права України до права
ЄС, кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення
адаптації законодавства в Україні.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА342040

▪ Митна політика в контексті європейського вектору
інтеграції України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01
/А.Б. Яценко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 18 с.: рис. — укp.
Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування ефективної митної політики України у контексті світових тенденцій.
Розкрито економічну природу глобалізаційних та інтеграційних
процесів, що відбуваються у світовому господарстві, та їх вплив
на митну політику окремої держави. Обгрунтовано вибір європейського вектору інтеграції України як найбільш ефективного.
На підставі аналізу зовнішньоекономічної діяльності нашої
держави з країнами ЄС та країнами-кандидатами з’ясовано проблеми, які виникають у стосунках з даними країнами, а також
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оцінено вплив на торговельні відносини України, який буде мати
місце внаслідок зміни тарифів країн-кандидатів під час вступу до
ЄС. Проаналізовано митні системи України та ЄС. Виявлено та
класифіковано чинники, які стримують процеси євроінтеграції
в Україні, спрогнозовано процес подальшого розвитку економічних відносин з європейськими країнами на основі реформування
митної системи у контексті вступу до ГАТТ/СОТ та участі в європейських інтеграційних процесах.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА323909

▪ Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали конф.,
20-21 листоп. 2003 р. / Держ. митна служба України, Акад.
мит. служби України. — Д.: Акад. мит. служби України, 2003.
— 256 с. — укp.
Висвітлено актуальні проблеми реалізації митної політики за
умов європейського вибору України. Описано інноваційний
механізм розвитку митниці, визначено передумови інтеграції
України з країнами-членами СОТ у митній справі. Розглянуто
питання забезпечення економічної безпеки держави за умов глобалізації, а також визначення напрямків роботи з управлінськими кадрами та кадровим резервом у митних органах. Розглянуто
сутність митної політики як інструменту інтеграційних процесів.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА645999

▪ Митна політика України в умовах інтеграції до світової
спільноти: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. курсантів,
студ. та молодих науковців, 14 квіт. 2006 р. / Держ. митна
служба України, Акад. митної служби України. — Д., 2006.
— 233 с. — укp.
Розглято проблеми економічної безпеки та захисту економічних
інтересів держави в контексті митної політики за умов глоба114

ДОДАТОК 2. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ (ВІТЧИЗНЯНІ ВИДАННЯ)

лізації. Досліджено злочини у сфері інтелектуальної власності
та митні засоби її захисту у Європейському Союзі, особливості
управління процесами переміщення готівкової валюти через
митний кордон, організацію боротьби з контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Висвітлено правове забезпечення політики держави на сучасному етапі, а
також нормотворча діяльність митних органів. Проаналізовано
історичний, політологічний, соціологічний, психологічний, мистецтвознавчий аспекти митної політики. З’ясовано роль українського мовленнєвого етикету у професійній діяльності службовців. Розглянуто економічну безпеку через призму інноваційних
технологій, зокрема, особливості транспортно-логістичних систем різних видів транспорту та проблеми захисту електронної
інформації за умов розвитку мережних технологій в Україні.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА674814

▪ Міжнародно-правове регулювання права на свободу пересування і вибір місця проживання: Автореф. дис... канд.
юрид. наук: 12.00.11 / С.В. Максименко; Ін-т законодавства
Верхов. Ради України. — К., 2006. — 18 с. — укp.
Проаналізовано закономірності становлення, розвитку і міжнародно-правового змісту інституту гарантій забезпечення права
людини на свободу пересування, а також механізм реалізації та
особливості правового регулювання в правозастосовній діяльності. Розглянуто питання створення світоглядної науково-теоретичної моделі як цілісної концепції з механізмом трансформації
міжнародно-правових норм у національні правові системи, а
також удосконалення пан’європейських інтеграційних процесів.
Досліджено юридичну природу і розкрито зміст поняття «свобода пересування», вивчено нормативно-правові акти України,
спрямовані на реалізацію свободи пересування, її обмеження і
встановлення юридичної відповідальності. Висвітлено систему
державного керування у сфері гарантування свободи пересуван115
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ня, наведено рекомендації щодо удосконалення міжнародного і
національного законодавства.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА342039

▪ Міжнародно-правові зобов’язання України з Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / А.Л. Федорова;
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.
Досліджено міжнародно-правові зобов’язання України з Конвенції про захист прав людини та основних свобод та актів, тлумачення її норм Європейським судом з прав людини, а також
імплементації норм Конвенції у законодавство України з метою
підвищення рівня ефективності реалізації конвенційних норм на
національному рівні. Доведено, що українське законодавство не
позбавлено протиріч з нормами даної Конвенції, запропоновано
їх класифікацію та розглянуто шляхи їх розв’язання. Розглянуто
проблему судової імплементації норм Європейської конвенції з
прав людини та вплив рішень Європейського суду з прав людини на суди загальної юрисдикції України. Акцентовано увагу на
впливі міжнародного права на рішення Конституційного Суду
України та визначено моделі застосування міжнародно-правових
актів з прав людини у конституційному судочинстві. Проаналізовано залежність подальшої інтеграції до Європейського Союзу
від ефективного виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань з Європейської конвенції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА325129

▪ Міжрегіональне, транскордонне співробітництво
України за умов розширення Європейського Союзу (на
прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини):
Моногр. / А. Балян; Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Закарпат. ін-т агропромисл. вир-ва УААН. — Ужгород: Ліра,
2005. — 320 с. — Бібліогр.: с. 301-318. — укp.
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Розкрито теоретико-методологічні засади євроінтегральних
процесів, концептуальні засади формування транскордонного
співробітництва регіонів України й Угорщини за умов розширеного ЄС. З урахуванням європейського досвіду міжрегіонального,
транскордонного співробітництва та сучасних ключових системних змін поглиблення та розширення європейського інтеграційного процесу визначено фактори оптимізації економічного
співробітництва прикордонних регіонів сусідніх країн.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА671140

▪ Місцеве самоврядування в умовах демократичної держави:
Зб. наук. доп. / Ред.: Ю.П. Битяк; Ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування АПН України . — Х.: Право, 2005. — 120 с. — укp.
Розглянуто проблему розвитку та функціонування місцевого самоврядування (МС) за умов демократичної, соціальної, правової
держави. Висвітлено питання конституційного регулювання розвитку МС в Україні та інших європейських державах, розвитку
транскордонного співробітництва суб’єктів МС за умов європейської інтеграції та регіоналізації. Проаналізовано зарубіжний
досвід визначення компетенції органів МС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА662325

▪ Напрями реформування правової системи України у
європейській інтеграції / Н.В.Сюр // Наук. вісн. Нац. акад.
внуріш.справ України. — 2005. — № 1. — С.16-19.
Зазначено, що основними напрямами реформування правової
системи України з метою її наближення до європейських стандартів є питання верховенства права, демократизації суспільного
життя та владних інститутів, ефективності механізму реалізації
захисту прав і свобод людини та громадянина, закріплення незворотного характеру ринкових перетворень в економіці.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69968
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▪ Національне законодавство і його роль у демократичних перетвореннях в Україні: Автореф. дис... канд. юрид.
наук: 12.00.01 / Н.В. Пронюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.
— К., 2004. — 18 с. — укp.
Розглянуто особливості перехідного періоду від тоталітаризму
до демократії, а також передумови утвердження демократичного
політичного режиму в Україні. Обгрунтовано взаємозалежність
демократії та законодавства, процесів демократизації і становлення національного законодавства. Відзначено, що за умов
суспільних перетворень законодавство є базою, інструментом їх
здійснення, відіграє головну роль у формуванні інститутів громадянського суспільства та правової держави, інтеграції України
до європейського та світового співтовариства. Проаналізовано
основні етапи, тенденції та закономірності в історії становлення законодавства України, що регламентує нові демократичні
принципи та інститути. Зауважено, що сучасне національне
законодавство є нестабільним, суперечливим, що перешкоджає
демократичним змінам у суспільстві. Значну увагу приділено
потребам удосконалення законотворчості, подолання колізій,
систематизації, підвищення ефективності законодавства, імплементації норм міжнародного права й гармонізації українського
законодавства з європейськими стандартами.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА328707

▪ Національні меншини країн Європейського Союзу в
контексті інтеграційних процесів / А. Назаревич, С. Трохимчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 112 с.
— (Країнознавство: 5. 1). — Бібліогр.: 42 назв. — укp.
Розглянуто визначення терміну «етнічна меншина» у міжнародно-правових документах, наведено теоретичні обгрунтування
терміну. Розкрито статус та наведено характеристику етнічних
меншин держав-членів Європейського Союзу (ЄС). Значну увагу
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приділено захисту прав етнічних меншин у контексті інтеграційних процесів ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА638071

▪ Організаційно-правові основи детінізації відносин у
сфері зовнішньоекономічної діяльності: Автореф. дис...
канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ю.Я. Грошовик; Нац. акад. держ.
податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 20 с. — укp.
Комплексно проаналізовано проблеми організаційно-правового
забезпечення детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД) та показано, що виконання основних завдань
державного управління та контролю у контексті вдосконалення
організаційно-правового забезпечення розвитку та детінізації
зовнішньоекономічної діяльності потребує: врахування в системі
соціального управління зовнішньоекономічними процесами
правоохоронного блоку проблем; розробки та впровадження до
практики керування підприємництвом економічних передумов
детінізації відносин, вдосконалення тарифного та нетарифного
регулювання експортно-імпортних операцій; децентралізації виробничих функцій (ліцензування, реєстрації контрактів, застосування санкцій) Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України; підвищення ролі центрального апарату даного Міністерства стосовно виконання його безпосередніх функцій,
а саме: управління, координації та контролю за діяльністю підпорядкованих йому органів на місцях; розробки механізмів і
засобів реалізації державної політики з питань детінізації економіки; створення організаційно-правових передумов і конкретних
механізмів залучення до управлінських та контрольних процесів
суб’єктів корпоративного управління та контролю; створення
відповідних інформаційних баз даних та контрольно-аналітичних систем превентивної протидії тіньовим проявам у сфері ЗЕД.
Запропоновано структуру комплексного нормативно-правового
акту, необхідного для створення цілісного механізму контролю
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за експортно-імпортними операціями, а також методичні рекомендації, реалізація яких дає змогу сформувати багаторівневу
систему управління та контролю, спрямовану на протидію тіньовим проявам та детінізацію відносин у сфері ЗЕД.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА330959

▪ Основні заходи та способи європейської правової інтеграції / Л. Луць // Право України. — 2002. — № 5. — С. 146-148.
— Бібліогр.: 14 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж27747

▪ Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 /
Р.Б. Шишка; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 37 с. — укp.
Розглянуто проблему цивільно-правової охорони інтелектуальної власності у наступному циклі: творча діяльність та охорона
права на її свободу — право інтелектуальної власності — відтворення творчої особистості. Досліджено право на творчу діяльність та її результати, визначено засоби його охорони, права
та обов’язки автора у процесі творчості. Розроблено концепцію
фантомної правоздатності — прав неіснуючого суб’єкта (ненародженого або померлого), визначеного законом. Обгрунтовано
необхідність зміни редакції ст. 54 Конституції України, запропоновано вживати замість терміна «громадяни» термін «всі». Проаналізовано сучасні концепції права інтелектуальної власності,
встановлено їх переваги та недоліки, сформульовано концепції
щодо виключних майнових прав та компромісну. Здійснено класифікацію суб’єктів права інтелектуальної власності та виявлено
особливості їх правового становища, визначено предмет, спрямування та засоби правової охорони. Запропоновано тезу про вплив
особистості автора на ціну інтелектуального товару. Проведено
порівняльний аналіз охорони та захисту прав інтелектуальної
власності, визначено основні напрями та засоби їх здійснення у
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національному праві. Доведено, що захист порушених прав інтелектуальної власності повинен здійснюватися потерпілими. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства України
у сфері інтелектуальної власності на підставі ідеї його інтеграції
та адаптації до законодавства країн Європейського Союзу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА331855

▪ Парламентський вимір європейської інтеграції: Зб. матеріалів / Т.О. Бурячок, І.В. Запатріна, В.О. Кравченко, О.В.
Кулаков, С.Г. Плотян; ВР України. Ком. з питань європ. інтеграції, Ін-т соц.-екон. стратегій. — К.: Нора-прінт, 2005. — 100
с. — Бібліогр.: с. 90-91. — укp.
Розглянуто історію та визначено головні чинники європейської
інтеграції, показано роль парламентів у даних процесах. Проаналізовано досвід країн-засновників ЄС у процесі гармонізації
законодавства, країн Центральної та Східної Європи на шляху
адаптації національного законодавства до законодавства ЄС. Висвітлено участь неурядових організацій у реалізації євроінтеграційного курсу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА668387

▪ Парламентський контроль над збройними силами: досвід європейських країн / Ред.: Г.М. Перепелиця; Нац. ін-т
стратег. дослідж. при Адмін. Президента України, Женев.
центр демократ. контролю над збройн. силами (Швейцарія).
— К.: Стилос, 2002. — 551 с. — укp.
Проаналізовано досвід впровадження парламентського контролю
над збройними силами провідних європейських країн, а також
держав-членів НАТО. Описано моделі парламентського контролю над збройними силами. Висвітлено взаємодію Міністерства оборони України з Верховною Радою України у реалізації
парламентського контролю над збройними силами. Розглянуто
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основні законодавчі та нормативно-правові документи України в
галузі цивільного контролю.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА630577

▪ Порівняльна таблиця нормативних вимог Європейського кодексу соціального забезпечення (Страсбург,
16.04.1964 р., зі змінами і доповненнями) та чинного законодавства України / Упоряд.: О.О. Давидюк; НАН України,
Центр перспект. соц. дослідж.. — К.: Унів. вид-во «Пульсари»,
2003. — 128 с. — Бібліогр.: с. 126-127. — укp.
Наведено порівняльний аналіз нормативних вимог Європейського кодексу (ЄК) соціального забезпечення (СЗ) і чинного
законодавства України щодо соціального захисту населення. В
основу ЄК покладено прагнення держав-членів Європейського
Союзу до піднесення СЗ на більш високий рівень, ніж запропоновано у мінімальних нормах СЗ, викладених у Конвенції. Показано, що приведення українського законодавства у відповідність
з нормативними вимогами ЄС є однією з передумов визначення
напрямків соціальної політики та розвитку соціальної сфери в
контексті євроінтеграції України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА665958

▪ Право Європейського Союзу: Підруч.: Пер.з англ. / А. Татам; Ред.: В.І. Муравйов. — К.: Абрис; Будапешт: COLPI/OSI,
1998. — 423 с.
Базуючись на міжнародних угодах, практиці органів, рішеннях
суду та національних судових установ країн, проведено дослідження головних структур Європейського Союзу (ЄС), його інститутів і права. Розглядаються як сучасні проблеми права ЄС, так і
перспективи його розвитку, пов’язані з поступовим залученням
до процесів європейської інтеграції нових країн і розширенням
сфери дії такого унікального явища, яким є право ЄС. Охоплено
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основні розділи права ЄС: історія інтеграції післявоєнної Європи,
інститути ЄС, юридична природа права ЄС, правове регулювання відносин на внутрішньому (спільному) ринку, гармонізація
законодавства країн-членів ЄС, правові аспекти відносин ЄС
з країнами-нечленами Союзу. Значне місце займає питання
«Внутрішній ринок». Окрім традиційних аспектів, пов’язаних з
функціонуванням таких чинників виробництва, як свобода руху
товарів, робочої сили, капіталів, надання послуг, розглядаються
також свобода пересування та проживання людей, правове забезпечення конкуренції на внутрішньому ринку. Головну увагу
приділено деяким питанням у світлі Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною та ЄС, яка набула чинності 1 березня
1998 р. Дано короткий аналіз змісту УПС між Україною та ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА587087

▪ Право Європейського Союзу та право України: теоретико-правові проблеми співвідношення та гармонізації
(1991-2004 рр.): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 /
О.В. Лаба; Нац. акад. внутр. справ України.— К., 2005.— 21 с.
— укp.
Розглянуто теоретико-правові передумови зближення правової системи України та права ЄС. Комплексно досліджено різні
аспекти правової природи Європейських співтовариств та права
ЄС. Висвітлено динаміку та соціально-історичні детермінанти
утворення, розвитку та функціонування ЄС на сучасному етапі, а
також принципи нормативного його регламентування. Проаналізовано суть правової системи України, її особливості, фактори,
що вплинули на її формування, особливі риси, а також загально-правові тенденції та національні відмінності генези правової
системи України. Визначено понятійно-категоріальну суть та
способи узгодження норм національного права та права ЄС як
частини міжнародної правової системи. Досліджено теоретикоправові та практичні особливості гармонізаційого механізму
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зближення законодавства України з правовою системою ЄС, а
також основні форми та шляхи правового наповнення євроінтеграційного курсу України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА339362

▪ Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження: Автореф. дис... канд. юрид.
наук: 12.00.01 / Н.В. Сюр; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К.,
2006. — 20 с. — укp.
Досліджено процеси правової інтеграції України до Європейського Союзу. Проаналізовано інституційно-правовий механізм європейської інтеграції в цілому та функціонування Європейського
Союзу зокрема, визначено його правову природу. Особливу увагу
приділено дослідженню теоретико-правових проблем адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Охарактеризовано нормативно-правову базу та інституційне забезпечення співробітництва між Україною та ЄС, проаналізовано
стан і перспективи їх розвитку та удосконалення.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА343498

▪ Правове регулювання міжнародної торгівлі у контексті
норм і правил ГАТТ/СОТ: Моногр. / О.О. Покрещук; Укр.
акад. зовніш. торгівлі. — К.: Зовніш. торгівля, 2003. — 511 с.
— Бібліогр.: 225 назв. — укp.
Висвітлено проблеми правового регулювання світової торгівлі
за умов подальшої інтернаціоналізації та глобалізації сучасних
міжнародних економічних відносин. Проаналізовано систему
міжнародно-правового регулювання зовнішньоекономічних
відносин у контексті приєднання України до високорейтингових
інтеграційних структур — Світової організації торгівлі (СОТ) та
Європейського Союзу (ЄС). Розглянуто проблему адаптації національного торговельно-економічного законодавства до норм та
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правил СОТ і ЄС з урахуванням досвіду провідних держав світу.
Розкрито економічні та міжнародно-правові передумови вступу
України до СОТ, міжнародно-правовий аспект використання антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних заходів
у системі регулювання світової торгівлі.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА647267

▪ Правове регулювання ПДВ в праві ЄС: перспективи
адаптації законодавства України / М.В. Парапан // Актуал.
пробл. міжнар. відносин. — 2003. — Вип. 43, ч. 2. — С. 120-121.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68200

▪ Правове регулювання трудових відносин з іноземцями
на шляху до інтеграції України в Європейський Союз /
С.М. Сергєєва // Актуал. пробл. міжнар. відносин. — 2003.
— Вип. 43, ч. 2. — С. 98-99.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68200

▪ Правовий механізм регулювання спільної транспортної політики Євросоюзу: Автореф. дис... канд. юрид. наук:
12.00.11 / О.В. Філіпенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.,
2004. — 20 с. — укp.
Зауважено, що спільну транспортну політику (СТП) слід розуміти як комплекс дій на рівні Євросоюзу та його держав-членів
з метою досягнення збалансованого, узгодженого регулювання
відносин на європейському транспортному ринку. Показано, що
специфіка реалізації СТП полягає в тісній взаємодії міжнародного права з правом Євросоюзу, яка передбачає, зокрема, участь
держав-членів Євросоюзу в міжнародно-правових транспортних
угодах. Зазначено, що наднаціональний характер СТП, історично
зумовлений європейськими інтеграційними процесами, передбачає пріоритет правових актів Євросоюзу з питань СТП у порів125
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нянні з актами внутрішнього права країн-членів, окремі норми
права об’єднання мають пряму дію у внутрішніх правопорядках
цих країн. Показано, що визначені історичні етапи формування
та розвитку СТП пов’язані з рівнем участі інститутів Євросоюзу
та його держав-членів у процесі її розробки та здійснення. Відзначено, що організаційно-правовий механізм регулювання СТП
представлений системою органів Євросоюзу та європейськими
нормативними актами, що регулюють здійснення інтеграції
у сфері транспорту. Показано, що участь України в процесах
європейської інтеграції, зокрема в транспортній сфері, вимагає
співпраці з Євросоюзом та його державами-членами в напрямі
участі в міжнародних транспортних коридорах, транс’європейських транспортних мережах, а також гармонізації українського
законодавства з європейськими стандартами.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА328407

▪ Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих
органів Європейського Союзу: Автореф. дис... канд. юрид.
наук: 12.00.11 / Л.Г. Фалалєєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.
— К., 2003. — 16 с. — укp.
Проаналізовано організаційно-правовий механізм функціонування Європейського Союзу (ЄС) та охарактеризовано його
правову природу. Висвітлено діяльність тандему виконавчих органів ЄС: Європейської Комісії — Ради ЄС, розглянуто проблему
реформування виконавчих органів ЄС щодо його розширення
й аналізу багатоаспектного характеру їх взаємодії у процесі
прийняття правових актів. Розкрито поняття первинного та вторинного права ЄС, показано відмінності між різними типами
правових актів, досліджено важливе для розуміння європейських
інтеграційних процесів поняття наднаціональності. Проаналізовано стан і перспективи розвитку співробітництва між Україною
та ЄС, надано пропозиції стосовно його вдосконалення.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА327755
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▪ Правові засади регулювання економічних відносин
Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика) / В.І. Муравйов. — К.: Академ-Прес, 2002. — 425 с. — Бібліогр.: 503 назв. — укp.
Висвітлено процеси правового регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами. Всебічно проаналізовано юридичну природу Євросоюзу, взаємодію права
європейських інтеграційних організацій з міжнародним правом
та внутрішнім правом держав-членів ЄС, вплив права Євросоюзу на внутрішні правопорядки третіх країн, а також механізми
співпраці між Євросоюзом та Україною.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА637694

▪ Правові засади регулювання економічних відносин
Європейського Союзу з третіми країнами: Автореф. дис...
д-ра юрид. наук: 12.00.11 / В.І. Муравйов; Київ. нац. ун-т ім.
Т.Шевченка. — К., 2003. — 38 с. — укp.
Наведено всебічний аналіз юридичної природи Європейського
Союзу (ЄС), розглянуто організаційно-правовий механізм функціонування європейських інтеграційних організацій. Розкрито
поняття права ЄС, визначено особливості його системи, тенденції розвитку, досліджено проблему взаємодії права Євросоюзу з
міжнародним і внутрішнім правом держав-членів ЄС. Проаналізовано способи впливу права ЄС на внутрішні правопорядки
третіх країн і наслідки даного процесу. Надано класифікацію
міжнародних економічних угод, які укладає Європейське співтовариство з країнами, що не є членами ЄС, та розглянуто правову
основу для їх укладання. Спеціальну увагу приділено проблемам
гармонізації внутрішнього права третіх країн з правом ЄС. Охарактеризовано механізм співпраці між Євросоюзом та Україною,
сформульовано висновки та розроблено рекомендації щодо його
удосконалення.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА325094
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▪ Правосуддя — гарант законності у сфері економічних
правовідносин: Аналіт. розробки, пропоз. наук. та практ.
працівників. Т. 21(1) / Ред.: А.І. Комарова; НДІ «Пробл. людини» . — К., 2000. — 554 с. — укp.
Досліджено державні механізми стимулювання технологічного
розвитку як основний фактор економічного зростання. Висвітлено проблеми економічних перетворень та охарактеризовано
промислову політику України. Відображено актуальні проблеми формування відкритої економіки України у контексті
європейської інтеграції. Розглянуто питання практики застосування конкурентного законодавства. Викладено деякі аспекти
розгляду справ у арбітражних судах за участю органів державної
податкової служби України. Проаналізовано роль арбітражних
судів у забезпеченні законності в економічних правовідносинах
і протидії економічним правопорушенням. Описано структуру
тіньової економіки. Визначено основні напрями міжнародного
співробітництва в галузі боротьби зі злочинністю.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: С10088

▪ Проблема різноджерельного права: Дослід порівняльного правознавства / Л.О. Корчевна. — К.: Ін-т держави і
права ім.В.М.Корецького НАН України, 2004. — 360 с. — Бібліогр.: с. 335-359. — укp.
У контексті універсалізму науки права проаналізовано закономірності виникнення, функціонування та сучасні тенденції в сфері договірного, законодавчого, доктринального і судового права.
Зважаючи на особливості західної та східної традицій права,
висвітлено гетерогенність і компліментарність джерел права в
країнах Європи та Азії. Розглянуто принципи та рецепцію римського права, а також особливості правових систем Америки та
Англії різних періодів. Увагу приділено необхідності інтеграції
України у романо-германську сім’ю права.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА654222
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▪ Проблеми державного управлiння освiтньою галуззю
/ Г.К. Грищенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Юрид. науки.
— 2001. — Вип. 42. — С. 14-17.
▪ Проблеми європейської інтеграції і транскордонного
співробітництва: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,
м.Луцьк, 29-30 верес. 2005 р. / Ред.: І.Я. Коцан; Волин. держ. ун-т
ім. Л.Українки, Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Луцьк: РВВ
«Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2005. — 542 с. — укp.
Викладено питання європейської інтеграції (ЄІ) та транскордонного співробітництва. Висвітлено геополітичні, історичні,
економічні, географічні та правові особливості ЄІ, проблеми та
перспективи входження України до Європейського Союзу, соціально-економічні проблеми розвитку прикордонних територій.
Розглянуто специфіку регіональної політики та проаналізовано
досвід транскордонного співробітництва на даних територіях
країн європейського континенту.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА666242

▪ Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі:
Моногр. / І.С. Піляєв.— К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2003.— 436 с.
— укp.
Розкрито засади сучасного євроінтеграційного процесу. Розглянуто Раду Європи (РЄ) як політико-правовий інститут загальноєвропейської інтеграції (ЗЄІ). Висвітлено проблеми біполярності
ЗЄІ. Проаналізовано відносини РЄ з Західноєвропейським Союзом у контексті формування євроінтеграційного оборонного
простору. Описано механізм взаємодії РЄ і громадянського
суспільства.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА654608
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▪ Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції:
Навч. посіб. / В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв; Ред.: Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
— К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2000. — 467 с. — укp.
Здійснено стислий екскурс в історію Ради Європи, охарактеризовано її інституційну систему. Описано контрольний механізм
Ради Європи щодо нагляду за дотриманням державами-членами взятих на себе зобов’язань, а також контрольний механізм
Європейської конвенції про захист прав людини та основних
свобод 1950 р. і протоколів до неї. Розглянуто правову систему
Ради Європи.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА607903

▪ Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Д.І. Кулеба; Київ. нац.
ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.
Визначено роль міжнародних організацій (МО) у досягненні
цілей та забезпеченні інтересів України в різні історичні періоди
її існування, розглянуто можливі моделі підтримання відносин
з МО, межі правового впливу організацій на Україну. Проаналізовано значення спроб Української Народної Республіки набути
членство у Лізі Націй та факт членства Української Радянської
Соціалістичної Республіки в Організації Об’єднаних Націй для
української державності та міжнародного права в цілому, значення членства України в МО універсального та регіонального
характеру для гармонізації національного законодавства країни
з міжнародним правом, інтеграції України до Європейського
Союзу (ЄС), Організації Північноатлантичного договору (НАТО),
Світової організації торгівлі (СОТ). Розглянуто особливості участі
України у формуванні Єдиного економічного простору, доведено,
що створення цієї організації не суперечить законодавству України та її міжнародним зобов’язанням. Розкрито вплив процесу
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досягнення відповідності критеріям вступу до ЄС, НАТО, СОТ
на внутрішньодержавні процеси, у цьому ж контексті висвітлено
досвід відносин між Лігою націй та незалежними українськими
урядами.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА339156

▪ Результативність і ефективність як інструменти оцінювання політики євроатлантичної інтеграції України /
Є.О. Романенко // Актуал. пробл. держ. упр. — 2005. — Вип.
2(25), ч. 2. — С. 176-182.
Розглянуто питання застосування таких критеріїв, як результативність та ефективність, для оцінювання євроатлантичної інтеграції України. Охарактеризовано основні проблеми оцінювання
та виокремлено завдання моніторингу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69634/Х.ф.

▪ Реформирование национальной системы технического
регулирования в контексте международной интеграции
Украины / Р.В. Овчаренко; Ин-т экон.-прав. исслед. НАН
Украины. — Донецк: Юго-Восток, 2005. — 43 с. — Библиогр.:
с. 40-43. — рус.
Рассмотрены актуальные проблемы сближения национального
законодательства с директивами Европейского Союза в сфере
технического регулирования и приведения его в соответствие с
соглашениями, действующими в рамках Всемирной Торговой
Организации. Предложены мероприятия, направленные на
снижение рисков введения в обращение на внутреннем рынке
продукции ненадлежащего качества.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р106570
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▪ Реформування правової системи України: проблеми і
перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів: Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 квіт.
2004 р.: Зб. наук. пр. Ч. 1 / Ред.: С.А. Єрохін; Нац. акад. упр..
— К., 2004. — 702 с. — укp.
Проаналізовано правову систему України, викладено нові підходи до її реформування в контексті європейських інтеграційних
процесів та чинників. Розглянуто напрямки розвитку українського законодавства, основні чинники, що впливають на зміст
законодавства. Висвітлено проблеми забезпечення суверенітету
народу, реформування всіх гілок державної влади та місцевого
самоврядування, системи правоохоронних органів, здійснення
парламентської, адміністративної, судово-правової та муніципальної реформ, законів щодо реалізації прав і свобод людини
і громадянина у відповідності до норм міжнародного права та
європейських конвенцій, ратифікованих Україною.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В348374

▪ Реформування правової системи України: проблеми і
перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів: Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28-29
квіт. 2004 р.). Ч. 2 / Ред.: С.А. Єрохін; Нац. акад. упр.. — К.,
2004. — 563 с. — укp.
Розглянуто питання земельного, аграрного, космічного, екологічного, природно-ресурсного, банківського, адміністративного,
фінансового, господарського, трудового, житлового, кримінального та кримінально-виконавчого права, кримінології, судової
експертизи, кримінального процесу. Висвітлено правові проблеми нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в ході
інтеграції до Європейського Союзу, визначено правовий режим
об’єктів комунальної власності.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В348374
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▪ Розвиток європейського управління в контексті впливу
на державне управління в Україні: Автореф. дис... д-ра
наук з держ. упр.: 25.00.01 / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України. — К., 2006. — 36 с. — укp.
Розроблено теоретико-методологічні засади розвитку європейського управління з урахуванням впливу на державне управління
в Україні. На базі системного підходу розкрито суть і особливості
європейського управління та певні прояви його впливу на державне управління в Україні. Проаналізовано концептуальні та
теоретичні підходи до вивчення процесу європейської інтеграції,
природи та функціонування Європейського Союзу (ЄС). Визначено фундаментальні теоретико-прикладні засади євроінтеграційного процесу як основи європейського управління. Виявлено
взаємозв’язок між цілями та повноваженнями, а також компетенціями ЄС як інструментами здійснення євроінтеграційної
політики. Установлено взаємозалежність між функціонуванням
європейського адміністративного простору, розвитком європейського управління та його впливом на управлінські сфери
держав-членів, держав-кандидатів і держав-претендентів на
вступ до ЄС, зокрема України, а також багаторівневий характер
системи європейського управління. Обгрунтовано неминучість
європеїзації як прояву закономірності світового розвитку, який
має певний політичний, економічний, правовий і культурний
наслідки у державах-претендентах на вступ до ЄС. Доведено
потребу у виваженому застосуванні європейських підходів до
реформування державного управління в Україні. Обгрунтовано
потребу у реформуванні в Україні класичного президентського
правління, запровадженні європейського виміру до реформування державної служби. Доведено перспективність реформування
державного управління у контексті форм правління й устрою.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА342231
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▪ Система суб’єктів державного управління енергетикою
в Україні: поняття та проблеми реформування в контексті європейських інтеграційних процесів / О.М. Губрієнко
// Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2004.
— Вип. 25. — С. 248-253. — Бібліогр.: 23 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69395

▪ Становлення інституційної системи Європейських Співтовариств / І. Грицяк // Актуал. пробл. держ. упр. — 2005.
— Вив. 2(20). — С. 32-42.
Досліджено питання про обставини виникнення та становлення
інституційної системи Європейських Співтовариств для встановлення відповідної хронології подій, які, в свою чергу, передували
становленню та розвитку європейського управління.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69634/Дніпр.ф.

▪ Становлення та розвиток наднаціональних механізмів
управління євроінтеграційними процесами (1952-2002
рр.) / А. Лавренчук // Актуал. пробл. держ. упр. — 2003.
— Вип. 1(11). — С. 96-106.
Визначено глобалізаційний контекст сучасного євроінтеграційного процесу. Проаналізовано його базові засади, принципи та
концепції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69634/Дніпр.ф.

▪ Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу: Автореф. дис...
канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / А.О. Лавренчук; Нац. акад. держ.
упр. при Президентові України. — К., 2004. — 20 с. — укp.
Комплексно досліджено базові засади формування багаторівневих стратегій та регіональних механізмів державного керування
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євроінтеграційними процесами. Розроблено методологію і
структуру системного аналізу ефективності управління даними
процесами в Україні на центральному та регіональному рівнях.
Обгрунтовано узагальнений комплекс засобів удосконалення
державного управління в системі євроінтеграційної політики
шляхом поєднання технологій соціально-економічного розвитку й організаційно-управлінських механізмів, досліджено їх
специфічні зв’язки. Сформульовано концептуальні положення
щодо оптимізації регіонального механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умов раціоналізації відносин
місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування за
стандартами Європейського Союзу (ЄС) та подальшої регіоналізації економіки України. Удосконалено методики впровадження
зарубіжного досвіду формування механізмів інтеграційного
співробітництва на регіональному рівні до практики державного
управління в Україні. Розвинуто концептуальні засади формування його стратегій і механізмів і створення національних інститутів
європейської інтеграції. Наведено методики координації, контролю та узгодження програм співробітництва регіонів України та
країн ЄС. Розкрито суть понять «регіоналізм», «регіоналізація»,
«регіональна політика» у контексті їх застосування у вітчизняній
державно-управлінській науці.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА331165

▪ Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 /
М.М. Гнатовський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002.
— 22 с. — укp.
Простежено історичні етапи розвитку Європи як правової спільноти та розроблено підхід щодо дослідження регіональних процесів правової інтеграції шляхом аналізу застосування поняття
«європейський правовий простір» у вітчизняній та зарубіжній
доктрині, актах законодавства України та інших європейських
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країн, документах Організації з безпеки та співробітництва в
Європі, Ради Європи та Європейського Союзу (ЄС). Визначено
інституційну структуру європейського правового простору,
з’ясовано роль у його створенні НБСЄ/ОБСЄ, Ради Європи та
Європейського Союзу як основних міжнародних правотворчих
органів регіону. Досліджено місце в європейському правовому
просторі політико-правових норм і стандартів, сформованих в
рамках «загальноєвропейського процесу» НБСЄ/ОБСЄ та в результаті правотворчої і правозастосовної діяльності Ради Європи
та її органів. Визначено роль процесу поглиблення та розширення інтеграційних процесів для розвитку європейського правового простору. З’ясовано особливості участі України в процесі
створення європейського правового простору, а також її значення
для реформування української правової системи та забезпечення
правових засад співробітництва з державами регіону.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА321355

▪ Становлення та функціонування органів державної
влади України в контексті євроінтеграційних процесів
(1991-2004 рр.): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 /
О.М. Лисенко; НАН України.Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20 с. — укp.
Розглянуто особливості становлення та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування під впливом
євроінтеграційної політики України 1991-2004 рр. Висвітлено
механізми й етапи розвитку парламентських інституцій, органів
місцевого самоврядування, структурних перетворень Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій у
контексті здійснення інтеграційної політики до європейського
співтовариства. Проаналізовано стан імплементації європейського законодавства до правової системи України та його вплив
на розвиток судової гілки влади і правоохоронних органів. За
результатами проведеного аналізу нормативно-правової бази
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України зроблено висновки про взаємозалежність зовнішньої євроінтеграційної політики України та розвитку органів державної
влади, місцевого самоврядування та правоохоронних структур.
Значну увагу приділено вимогам, які ставляться європейським
суспільством до країн, що прагнуть інтегруватися до його економічного, політичного та культурного простору.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА344794

▪ Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу:
політико-правовий аналіз / М. Баймуратов, С. Максименко
// Право України. — 2001. — № 10. — С. 101-104. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж27747
▪ Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні: Автореф. дис... канд. наук з держ.
упр.: 25.00.02 / А.О. Чечель; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.
Здійснено теоретичне обгрунтування організації та механізмів
державного управління розвитком туризму в Україні, що сприяють активізації та підвищенню рівня інформаційно-фінансового,
кадрового та матеріально технічного забезпечення в індустрії туризму. Визначено роль державних органів влади у регулюванні
основних процесів надання туристичних послуг: розглянуто механізми впливу на розвиток сфери туризму, розкрито їх недоліки,
визначено особливості інвестиційних процесів за ринкових умов
інтеграції в європейський економічний простір. Запропоновано
методику формування концепції державної політики щодо розвитку туризму в Україні. Створено організаційно-економічний
механізм удосконалення державного управління розвитком
сфери туризму.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА330403
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▪ Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України: Автореф. дис... д-ра наук з держ.
упр.: 25.00.02 / О.А. Малиновська; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. — К., 2005. — 32 с. — укp.
Усебічно вивчено систему державного управління зовнішніми
міграціями в Україні, етапи її становлення, висвітлено основні
ланки механізму реалізації державної міграційної політики,
зокрема, чинне законодавство, організаційно-функціональну
структуру, відповідні державні програми й міжнародне співробітництво. Комплексно проаналізовано міграційну ситуацію в
Україні, виявлено основні характеристики міжнародних міграційних потоків. Визначено концептуальні засади управління
міграційними процесами, зокрема, системність, поєднання прав
і свобод людини й інтересів держави, необхідність урахування
стадійності міграційного процесу, чинників формування міграції.
Сформульовано основні цілі та пріоритети міграційної політики
з метою скорочення обсягів відпливу населення, стимулювання
повернення мігрантів, заохочення імміграції в Україну на основі
визнаних преференцій. Запропоновано конкретні управлінські
рішення, які дають змогу зменшити негативні наслідки та використати позитивні результати міграції. З’ясовано напрями вдосконалення правової бази та системи органів державного управління зовнішніми міграціями. Розвинуто теоретико-методологічні
засади державного управління міжнародними міграціями.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА335992

▪ Формування інформаційного суспільства в Україні в
контексті інтеграції в Європейський Союз (державноуправлінський аспект): Автореф. дис... канд. наук з держ.
упр.: 25.00.01 / О.О. Григор; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац.
акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2003. — 20 с.
— укp.
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Обгрунтовано концепцію державно-управлінських засад формування інформаційного суспільства, сучасні механізми комплексного управління його економічними та соціальними процесами.
Розглянуто загальні риси та визначено сутність інформаційного
суспільства як процесу, проаналізовано основні етапи та засади
процесу його формування в Україні. Визначено основні чинники
та фактори, що зумовлюють даний процес, враховуючи сучасний
світовий досвід, зокрема досвід Європейського Союзу. Проаналізовано основні складові програми «Електронна Україна» й етапи
її реалізації, відзначено важливість подолання цифрової нерівності України щодо провідних країн світу. Розкрито особливості
та основні аспекти законодавчого забезпечення даного процесу.
Акцентовано увагу на необхідності якнайшвидшого прийняття
законів, які б сприяли інформатизації суспільства. Запропоновано та теоретично обгрунтовано механізм прискорення формування інформаційного суспільства в Україні з метою підвищення
інформаційно-інтелектуального потенціалу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА327090

▪ Формування культурної політики України в контексті
євроатлантичної інтеграції /В.В. Сичова // Теорія та практика держ. упр. — 2005. — Вип. 2(11). — С. 267-272.
Проаналізовано вплив євроатлантичної інтеграції на формування культурної політики України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72481

▪ Формування системи сімейної медицини в Україні:
Моногр. / Є.Є. Латишев. — К., 2005. — 175 с. — укp.
Висвітлено світовий і вітчизняний досвід формування системи
сімейної медицини, розглянуто позитивні здобутки й обгрунтовано наукові та організаційні підходи щодо подальшого розвитку галузі. Наведено характеристику нормативно-правового
забезпечення процесу впровадження сімейної медицини в Укра139
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їні. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності управління
кадровими ресурсами галузі у контексті європейської інтеграції.
Розроблено концепцію розвитку загальної практики сімейної
медицини на 2006-2010 рр.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА667983

▪ Функціональна трансформація діяльності митної
служби України відповідно до євроінтеграційного курсу
/ І. Письменний // Актуал. пробл. держ. упр. — 2004. — Вип.
2(16). — С.75-82.
Розглянуто проблему транскордонного співробітництва Митної
служби України з митними службами інших країн. Проаналізовано особливості налагодження співробітництва з огляду на
внутрішні та зовнішні суперечності.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РЖ69634/Дніпр.ф.
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Наукові дослідження і розробки
в галузі державного управління
(зарубіжні видання)

▪ Европейское право в области прав человека: Практика
и комментарии / М. Дженис, Р. Кэй, Э. Брэдли. — Москва:
Будапешт: Ин-т по конституц. и законодат. политике (COLPI),
1997. — 607 с. — рус.
▪ Международно-правовые основы становления и развития интеграции европейского сообщества: Автореф. дис.
... канд. юрид. наук / Н. К. Барчукова; Дипломат. акад. МИД
Рос. Федерации. — М., 1997. — 16 с. — рус.
Предм.рубрики: ЕС; Правовое регулирование

▪ Новый Европейский Союз образца 2004 г. и международное право / М.М.Бирюков // Моск. журн. междунар. права.
— 2004. — № 3. — С. 139-166.
▪ Charter on a distinctive partnership between The North Atlantic Theaty organization and Ukraine // NATO rev. — Brussels,
1997. — Vol. 45, № 4. Special insert. — P. 5-6
Хартия об особом партнерстве между НАТО и Украиной. Подписана в Мадриде 9 июля 1997 г.
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▪ Charter with NATO will help Ukraine regain its rightful place
in Europe / D. McConnell // NATO rev. — Brussels, 1997. — Vol.
45, № 4. Special insert. — P. 22-25.
Украина и НАТО: комментарий к подписанию Хартии о партнерстве.

▪ La construction europeenne est-elle a bout de souﬄe? / Ph. Boulanger // Defense nat. — P., 2001. — A. 57, № 8/9. — P. 109-117. — фр.
Процесс европейской интеграции и государственно-правовой
статус единой Европы.

▪ Corporate power and control in the 1990s: The transnational
dimension / C. Bradley // Oxford j. of legal studies. — Oxford,
1995. — Vol. 15, № 2. — P. 269-279. — англ.
Контроль за деятельностью корпораций в 1990-е годы и его
международное значение в связи с созданием единого экономического пространства в Европе и формированием Европейского
Союза.

▪ Eastern Europe between transition and accession: An analysis
of reform requirements / D. Piazolo. — Kiel: Kiel Inst. of world
economics, 2000. — [4], 32, [2] p., tab. — (Kiel working papers; №
991) Bibliogr.: p. 31-32. Fyuk/
Процесс европейской интеграции и переход к рыночной экономике в странах Восточной Европы; 1990-е гг.

▪ Europarecht: Das Recht der Europ. Union u. der Europ. GemeinschaJen / A. Bleckmann; Unter Mitw. von Coen M. et al.
— Koln etc.: Heymanns, 1997. — 6., neubearb. u. erw. Auﬂ. — XXX,
1125 S. — (Academia Iuris). — Indices: S. 1069-1125. — нем.
Правовое регулирование европейской интеграции в рамках Европейского Союза.
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Предм.рубрики: ЕС; Правовое регулирование; Право Европейского Сообщества; Интеграция европейских стран; Правовое
регулирование

▪ Evropsky parlament v procesu rozsirovani svych pravomoci / J.
Zasterova // Pravnik . — Pr., 1995. — Roc. 134, c. 5. — S.485-492. Чеш.
Расширение компетенции и повышение роли Европейского
парламента в системе органов Европейского Союза.

▪ Die kommissarische Neuordnung Europas: Das Dispositiv
der Integration / S. Puntscher Riekmann. — Wien; New York:
Springer, 1998. — XII, 252, [3] S. Bibliogr.: S. 231-252. — нем.
Проблемы европейской интеграции.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран; ЕС; Управление;
Суверенитет государства; европейские страны

▪ Die Mitwirkung des deutschen Gesetzgebers an der Entwicklung der Europaischen Union / R. Geiger // Juristenzeitung.
— Tubingen, 1996. — Jg. 51, № 22. — S. 1093-1098. — нем.
Роль законодательной власти ФРГ в развитии процессов европейской интеграции.

▪ The power of the European Parliament as a conditional agenda
seer / G. Tsebelis // Amer. polit. science rev. — Wash., 1994.
— Vol. 88, № 1. — P. 128-155. — Bibliogr.: p.154-155. — англ.
Место и роль Европейского парламента в системе институтов ЕС
и его влияние на развитие европейской интеграции.

▪ Regionale Politikverﬂechtung und administrative Kooperationskultur in Europa: Zur Evaluation staatsgrenzenuberschre143
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itender Koop / R. Frensch. — Sankt Augustin: Academia, 1996.
— 251 S., K. Bibliogr.: S.235-251. — нем.
Региональное сотрудничество Бельгии, Германии, Нидерландов
в области управления как аспект европейской интеграции.

▪ Ukraine-NATO cooperation in civil emergency planning / V. Kalchenko // NATO rev. — Brussels, 1998. — Vol. 46, № 3. — P. 13-15
Сотрудничество Украины и НАТО по проекту охраны гражданского населения в чрезвычайных ситуациях.

▪ The Union’s ﬁJh Accession treaty: new means to make enlargement possible / K. Inglis // Common market law rev. — 2004.
— Vol. 41, № 4. — P. 937 — 973.
Анализ договора 2004 г. о присоединении к Европейскому Союзу
новых государств.

▪ Welche ZukunJ hat die EU? Gefahren fur die wirtschaJliche
Integration Europas / W. Quaisser. M. Wegner // Intern. Politik u.
Ges. = Intern. politics a. soc. — Bonn, 2004. — № 3. — S. 117-144.
— Bibliogr.: S. 143-144. — нем.
Перспективы экономической интеграции Европы.

▪ When rights are wrong // Spectator. — L., 2003. — Vol. 292, №
9121. — P. 7. — англ.
Европейская хартия о фундаментальных правах человека и ее
соблюдение.

▪ Развитие образования в условиях интеграционных
процессов в европейских странах: (Очерки по сравн.
педагогике) / Егоров Г.С., Лавриченко Н.Н., Локшина Е.И. и
др.; Ин-т педагогики АПН Украины. — Киев, 1999. — 304 с.
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— Библиогр.: 126 назв. — Деп. в ГНТБ Украины 9.07.2001, №
123-Ук2001. — Реф. деп. в ИНИОН РАН 12.09.01, № 24Р-2001.
▪ Тренировка по требованию / Н. Шаталова // Поиск. — М.,
2004. — № 24. — С. 13.
Деятельность Национального информационного пункта Украины в целях помощи ученым в участии в реализации Шестой
рамочной программы научных исследований и технического
развития Европейского Союза.

▪ Ein Beitrag der Europaischen Union zur Hochschulentwicklung in Osteuropa / H. Essmann, N.Weber // Osteuropa. — Stugart, 1998. — Jg. 48, H. 11/12. — S. 1215-1221.
Вклад Европейского Союза в развитие высшего образования в
Восточной Европе. На примере Украинского государственного
университета, проект Темпус-Тацит.

▪ Strategic alliances and technology transfer in Central and
Eastern Europe / S. Kubielas, I. Yegorov. // Science a. publ. policy.
— Guildford, 2000. — Vol. 27, № 4. — P. 265-273
Сотрудничество стран Центральной и Восточной Европы, особенно Украины, со странами Западной Европы в научно-технической сфере. Возможности передачи технологии.

▪ Антидемпинговая политика ЕС и проблемы регулирования внешнеэкономической деятельности Украины / А.А.
Покрещук, // Внешнеэкон. бюл. — М., 2002. — № 5. — С. 34-39.
▪ Интеграционные процессы на пороге XXI века: Почему
не интегрируются страны СНГ / Ю.В.Шишков. — М.: Ш
тысячелетие, 2001. — 479 с. — Библиогр.: с. 454-468.
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Природа и закономерности международной интеграции. Интеграционный процесс в Западной Европе: вчера, сегодня, завтра.
Расширение ЕС. Проблемы экономической интеграции стран
СНГ.

▪ Украина: евразийская интеграция или европейский выбор?
/ Я. Жалило // Центр. Азия и Кавказ.— Lulea, 2003.— № 6. — С. 178-187.
▪ Украина и Белоруссия: «новые соседи» Европейского
Союза / Х. Тиммерманн // Мировая экономика и междунар.
отношения. — М., 2004. — № 6. — С. 49-60.
▪ Эволюция европейской экономической и валютной интеграции/ И.Г. Акопова // Моск. журнал. междунар. права =
Moscow j. of intern. law. — М., 2002. — № 3. — С. 31-46. — рус.
The development of non-bank ﬁnancial institutions in Ukraine:
Policy reform strategy and action plan / M. Noel, Z. Kantur, A.
Prigozhina, S. Rutledge, O. Fursova // World Bank Working
Paper. — 2006. –№ 81. — P. 1-105.
The prospect of European integration presents huge opportunities
and challenges for the development of non-bank ﬁnancial institutions (NBFIs) in Ukraine. By most measures, the development of
the NBFI sector in Ukraine lags far behind that of recent accession
countries in Central Europe. To address the main impediments facing
the development of the sector, the Ukrainian authorities need to implement a strategy based on six main pillars: 1) strengthen the capacity,
independence, funding, and accountability of the NBFI regulators; 2)
develop money markets, government bond markets, and municipal
bond markets; 3) restructure equity markets; 4) accelerate the introduction of funded pension schemes, and improve transparency and
consumer protection in the insurance industry; 5) radically transform
corporate governance; and 6) broaden access of NBFI ﬁnance.
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▪ Eastern Europe between transition and accession: An analysis
of reform requirements / D. Piazolo. — Kiel: Kiel Inst. of world
economics, 2000. — [4], 32, [2] p., tab. — (Kiel working papers;
№ 991) Bibliogr.: p. 31-32. Fyuk/
Процесс европейской интеграции и переход к рыночной экономике в странах Восточной Европы; 1990-е гг.

▪ Economic shiJs and links in the post-Soviet space: Problems
of desintegration and integration / A.I. Treyvish // Izv. Akad.
Nauk. Ser. geogr. — 2000. — № 3. — P. 9-22.
The article reveals spatial trends of post-Soviet economic developments, the new gradients, relations and interests of states and regions
and the level of their interdependence. The divergence is reinforced
by diﬀerent political and ﬁnancial regimes established in the former
Union republics. Foreign trade is normally reoriented from the Near
to Ear Abroad which is diﬀerent. Western republics and regions are
‘European’ in this context, while the others become rather ‘Eurasian’
or ‘Asiatic’. This does not exclude re-intergation which really takes
place in some fragments of the post-Soviet economic space, being,
however, a contradictory and asymmetrical phenomenon. Russia still
is major partner for any large and some smaller successor states. They
depend on Russia more than Russia depends on them, but Ukraine,
Belarus’ and Kazakhstan are as well important for Russia. Its size
and geographical position makes external orientation of its regions
also diﬀerent.

▪ The enlarged European Union and its Eastern neighborhood /
V. Astrov, P. Havlik // J. of East-West Business. — 2005. — Vol. 11,
№ 1-2. — P. 13-44.
This paper deals with the economic relations between Russia, Ukraine and the enlarged European Union. We start with some essential
characteristics regarding the huge gaps in the size and trade stru147
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ctures of these three economic entities, before brieﬂy outlining the
development of their institutional relations. We discuss the impacts
of EU enlargement on Russia and Ukraine, as well as the prospects
for Russia-Ukraine relations. Given all the complexities of these relations, the mutual interdependence and the uncertainties concerning
the future, we conclude that rather than devising grand new schemes, Russia, Ukraine and the EU should focus on practical steps that
would facilitate closer cooperation in areas such as the development
of border regions, the implementation of a free trade area and the
support of economic reforms. Regarding Ukraine, whose oﬃcial
aspirations of EU membership seem highly unrealistic at least in the
medium term and whose already high economic dependency on Russia is becoming even more pronounced, the policy challenges will be
formidable. Whether Ukraine will succeed in a ﬁne-tuned balancing
act to establish closer relations with both the enlarged EU and Russia
simultaneously, remains to be seen. Concerning economics, Ukraine’s already intense eastward integration may even deepen-despite
Ukraine possibly geing more hearing in the EU at the insistence
of some new member states. © 2005 by The Haworth Press, Inc. All
rights reserved.

▪ Enlargement and the new outsiders / S. White, I. McAllister, M.
Light // J. of Common market studies. — Oxford; Malden (MA),
2002. — Vol. 40, № 1. — P. 135-153. — Bibliogr.: p. 153. — ангд.
О новых отношениях между ЕС и странами-аутсайдерами (Белоруссия, Молдавия, Россия, Украина) в условиях его расширения.

▪ Die europaische Orientierung der Ukraine: Dekret des
Prasidenten der Ukraine uber die Strategie der Integration
der Ukraine: in die Europ. Union: PartnerschaJsabkommen
zwischen der EU u. der Ukraine / A. Ponomarenko. — Bonn: ZEI,
1999. — 42 S. — (Discussion paper/ Zentrum fur Europ. Integrationsforschung; C 39). — нем.
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Внешнеэкономическая и внешнеполитическая ориентация
Украины на ЕС: стратегия интеграции с ЕС, соглашения о партнерстве.

▪ Die Europaische Union — Gewinner und Verlierer der Integration / M. Dunford // Geogr. Rundschau. — Braunschweig, 1997.
— Jg. 49, H. 12. — S. 717-722. — англ.
Проблемы расширения ЕС: негативные и позитивные аспекты
экономической интеграции.

▪ Die Europaisierung nationaler GesellschaJen / Hrsg. von
Bach M. — Wiesbaden: Westdt. Verl., 2000. — 515 S. — (Kolner
Zeitschr. fur Soziologie u. Sozialpsychologie. S.-H.; 40). — Библиогр. в конце ст. — нем.
Проблемы европейской интеграции. Социологический аспект.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран; Интеграция экономическая; Европейские страны

▪ The exchausting grind of consensus // Economist. — L., 2003.
— Vol. 368, № 8339. — P. 19-20. — англ.
Согласование законодательства стран — членов ЕС; сложности
консенсуса.

▪ Globalization and entrepreneurial response in post-socialist
transformation: A case study from Transcarpathia, Ukraine / C.
Kalantaridis // European Planning Studies. — 2000. — Vol. 8, №
3. — P. 285-299.
This paper sets out to examine the extent and characteristics of the
globalization process in a region undergoing a process of socio-economic transformation. In doing so it draws upon the experience of an
entrepreneurial, globally orientated, garment-making enterprise in
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Transcarpathia, the western most region of the Ukraine. The bulk of
earlier scholarly research focused upon the consequences of the strategies implemented by multinational corporations. We argue, that this
study points towards an alternative mode of integration in the global
economy-one which received lile aention in the Central and Eastern European context. This takes the form of a set of sub-contracting
relationships between parent enterprises in Western Europe, intermediaries located in economies which achieved signiﬁcant advances in
the process of transformation (such as Hungary and Slovakia), and
manufacturers in the locality.

▪ Making EU trade agreements work: The role of rules of origin
/ P. Brenton, M. Manchin // World Economy. — 2003. — Vol. 26,
№ 5. — P. 755-769.
This paper argues that the degree of improved market access, in
terms of the amount of a country’s exports to the EU which are actually granted favourable treatment, delivered by current EU trade
agreements is much less in practice than on paper. This is not a new
ﬁnding, but very lile or nothing has been done to try and change
this situation. So, for example, it is clear that the much vaunted ‘Everything but Arms’ agreement with the 48 least developed countries
will not deliver duty free access for all exports from these countries to
the EU. Similarly, trade preferences and free trade agreements with
the Balkan countries, as a means to promote stability and integration, will not provide for all exports from these countries to enter the
EU market free of duties. In fact it is quite possible that a free trade
agreement will have very lile impact on access to the EU market for
the majority of a partner country’s exports to the EU. It is agreements
with these two groups of countries that are the focus of this paper,
due to their current importance in EU foreign policy. The arguments
are, however, equally pertinent to the recent agreements with South
Africa and the revised Meds agreements and prospective agreements
with Ukraine, Russia and Moldova on the soon to be enlarged EU’s
Northern borders. We argue that the EU should adopt a more rigoro150
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us approach to monitoring whether its objectives with regard to free
trade agreements are actually being met, and, in particular, whether
the agreements are actually fostering economic integration and increasing access to the EU market. We show that the precise impact of a
free trade or preferential trade agreement, especially for small countries that have a narrow industrial base, depends very much upon the
detailed rules that the EU imposes to govern eligibility for preferential
treatment. These rules are very strict in key sectors for the developing
countries and countries in the Balkans, such as textiles and clothing
and footwear, and severely limit the amount of exports from these
countries that receive improved access to the EU market. It is clear
that what maers is not just the level of border barriers but the rules
that govern the way they are administered. Unfortunately, there is
lile transparency or discussion of the laer, discussion is too oen
avoided on the grounds that these are technical maers, whereas in
practice such rules can be just as restrictive as tariﬀ barriers.

▪ New neighbourhood — new association: Ukraine and the European Union at the beginning of the 21st century / Wrien by:
B. Berdychowska et al.; Transl. W.Czartoryski. — Warsaw: Stefan
Botory Found., 2002. — 15, [1] p. — (On the future of Europe.
Policy papers; 6). — engl.
О проблемах расширения ЕС и присоединения к нему Украины
в 21-м веке.

▪ Skutki rozszerzenia UE dla Ukrainy / O. G. Czuwardinsk / /
Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. — W-wa, 2003. — R.
54, z. 5. — S. 95-100
Экономические последствия расширения Европейского Союза
для Украины; 2001 — 2002 гг.

▪ Transition and integration in Europe: Implications for agricultural and food markets, policy, and trade agreements / J.F.M.
Swinnen // World Economy. — Vol. 25, № 4. — P. 481-501.
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Before going into the impact of EU enlargement on agri-food markets
and on agricultural policy, I ﬁrst review the changes that have occured
in the agricultural and food sector of the CEECs. I will approach the
issue from a broad perspective since this helps put things into context
and allows more accurate conclusions to be drawn. First, while an
analysis of the general transition and reforms are beyond the scope
of this paper, it is important to include to some extent the general
economy and reforms because they have importantly aﬀected agricultural transition. Second, while Russia and Ukraine are not on the
list for enlargement, it is useful to compare their transition processes
with those of the CEECs because this allows important lessons to be
learned.

▪ Ukraine economy and ﬁnance in the reform process and the
European partnership: A focus on aerospace industry / G.
Dominese // Transition Studies Review. — 2005. — Vol. 12, № 2.
— P. 257-292.
In spite of economic stabilization and the growth rate uprise since
2003, Ukraine has received less than EUR 5 billion in foreign direct
investment over the last ﬁve years (from 2000 to 2004). This is less
than other less FDI-aractive countries got, notwithstanding the fact
that Ukraine has a steel industry of international signiﬁcance, great
agriculture potential, and an automotive industry which accounts
for almost 6% of the value added generated by the industrial sector.
The new government of Ukraine has declared the foreign investment
ﬂows into Ukraine among its top priorities. Unfair competition as a
result of past bad government policies was the reason for the low FDI
inﬂow. The former Ukrainian government promoted private interests
of a limited group of businessmen. Unfair privatization sales with a
limited access of other investors, as well as violent ownership takeovers, took place. The new government has commied to stop this
practice. The role of independent courts will grow in dealing with
conﬂicts, including the revision of unfair privatization sales. The
determination to be integrated with the EU represents an ultimate
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goal. Such a step is expected to facilitate Ukraine’s movement towards European standards in all spheres. I also present a brief inside
evaluation on the aerospace industry, for both the civil and military
sectors, starting from a sketch of the defense industry in 2000. The
situation of civil and military aviation in Russia and Ukraine has
many points in common and it could not be diﬀerent aer such a
prolonged common history in the same military-industrial complex.
Ukrainian industrial capacity is more or less completely secluded
from international partners and markets. EU and NATO should not
miss the opportunity to take into account the human capital and the
technology achievement already accumulated by Ukrainian industries, research centres, academies, laboratories. The Ukraine aviation
industry has suﬀered a serious decline over the last 15 years. Only
recently new programs and major developments in the sector, which
is undergoing a major restructuring, have reopened the perspectives
of new projects in both civil and military aviation, as well as in space
projects. The components sectors will be aﬀected positively if the developments will be conﬁrmed by concrete international partnerships
and investments, ﬁrst of all with the EU and the United States. Mergers and restructuring of the existent production plants are a real need.
As experience shows in Europe and in the global market, no national
way or revival of past alliances could help Ukraine to maintain a role
in the aerospace sector. © Springer-Verlag 2005.
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Державна кадрова політика,
підготовка кадрів, стандарти
державної служби

▪ Адаптація світового досвіду реформування державної
служби в Україні / І. Сітко // Актуал. пробл. держ. упр. 2005.
— Вип. 4(22). — С. 239-245.
Розглянуто напрями реформування державної служби в державах світу (США, країни ЄС) та подано пропозиції щодо її удосконалення в Україні.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69634/Дніпр.ф.

▪ Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи
регіонального розвитку: Матеріали щорічн. наук.-практ.
конф., 18 жовт. 2005 р. / Ред.: А.М. Пойченко; Нац. акад. держ.
упр. при Президентові України. Одес. регіон. ін-т держ. упр..
— О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. — 463 с. — укp.
Висвітлено соціально-політичні аспекти та інституційні засади
управління місцевим та регіональним розвитком. З’ясовано
значення європейських і міжнародних стандартів для розуміння
співвідношення економічних і політичних факторів соціального
розвитку українського суспільства. Проаналізовано зарубіжний
досвід удосконалення державних фінансових важелів на місцевому рівні та основні напрями регіональної соціальної політи154
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ки. Визначено фактори підвищення ефективності державного
управління у перехідний період. Показано можливості використання проблемно-орієнтованого підходу щодо формування
інноваційного змісту навчання державних службовців. Встановлено залежність якості управлінських послуг від рівня фахової
підготовки посадових осіб і державних службовців. Висвітлено
соціально-економічні питання управління розвитком території
та регіональні аспекти формування виробничого потенціалу.
Проаналізовано проблеми соціальної переорієнтації регіонів та
інвестиційну політику малих міст. Охарактеризовано механізми
державного регулювання регіонального та місцевого розвитку.
Проаналізовано сучасний стан інформаційного та наукового забезпечення діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування. Обгрунтовано необхідність демократизації
політичної системи України відповідно до вимог європейської
інтеграції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА667057

▪ Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної
інтеграції України: Матеріали регіон. наук.-практ. конф.
(17 трав. 2004р.) / Ред.: Л.Л. Прокопенко; Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ.
упр. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. —146 с. — укp.
Розглянуто регіональні аспекти європейської інтеграції та перспективи євроінтеграційної політики України. Проаналізовано
зовнішні фактори розвитку співробітництва України та НАТО.
Розглянуто проблеми інтеграції України в ЄС у контексті формування державної ідеології виховання. Проаналізовано досвід
реалізації регуляторної політики у країнах Європейського Союзу. Охарактеризовано особливості розвитку державної служби
в Україні у контексті європейської інтеграції. Висвітлено проблеми адаптації національного законодавства до правової системи
ЄС. Визначено стратегічні напрямки формування інформаційної
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політики держави та висвітлено деякі аспекти ефективного інформаційного обміну в процесах євроінтеграції України. Розглянуто актуальні проблеми сучасної освітньої діяльності у контексті
європейського вибору України та досвід реалізації державної
політики у галузі освіти у Польщі, Австрії та Німеччині.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА662047

▪ Вивчення іноземної мови державними службовцями як
засіб інтеграції України в європейське співтовариство:
Матеріали наук.-практ. конф., 25 квіт. 2002 р. / Ред.: Г.І. Мостовий; Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України, Харк.
регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2002. — 139 с. — укp.
Висвітлено методику та психологію викладання іноземних мов
у вищій школі. Проаналізовано роль і функції тестування у процесі навчання іноземних мов, роль сучасного підручника іноземної мови в мовній підготовці державних службовців. Описано
можливості мультимедійних засобів навчання під час вивчення
іноземних мов. Розглянуто особливості сучасного підходу до
викладання іноземних мов, питання філології та лінгвістики,
проблеми професіоналізації та спеціалізації у процесі навчання
іноземних мов.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА624271

▪ Державне управління і право: Зб. наук. пр.: У 2-х ч. Вип.
1, ч. 1 / Ред.: М.М. Поплавський; Київ. нац. ун-т культури і
мистец., Ін-т держ. упр. і права. — К., 2006. — 224 с. — укp.
Висвітлено актуальні проблеми державного управління, правової діяльності та документно-інформаційного забезпечення апарату влади. Розглянуто проблеми вдосконалення інституційних
механізмів європейської інтеграції України. Окреслено перспективи реалізації державної мовної політики в царині освіти та
напрямки модернізації державної служби за умов проведення
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адміністративної реформи в державі. Розкрито роль парламенту
в управлінні країною за умов парламентсько-президентської
форми правління. Окреслено стан і перспективи трансформації
уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.
Досліджено морально-етичні аспекти діяльності документознавців у сфері державного управління.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В34939

▪ Державне управління підготовкою керівників для охорони здоров’я України в умовах європейської інтеграції:
Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Т.М.
Курило; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.
— К., 2006. — 20 с. — укp.
Розроблено теоретико-методологічні засади удосконалення
процесу державного управління підготовкою керівників для
лікувально-профілактичних закладів України за умов інтеграції
в єдиний європейський освітній простір на засадах Болонського
процесу. Здійснено системний аналіз вітчизняних і зарубіжних
наукових джерел щодо державного управління підготовкою керівників лікувально-профілактичних закладів. Охарактеризовано
сучасний стан нормативно-правового забезпечення механізмів
державного управління підготовкою керівників лікувальнопрофілактичних закладів. Розроблено алгоритм підготовки та
перепідготовки керівного складу та менеджерів у галузі охорони
здоров’я. Обгрунтовано модель менеджера майбутнього як глобального стратега, політика par excellence (без кордонів), лідера,
провідника змін.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА343503

▪ Державне управління системою формування кадрового
потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті
європейської та євроатлантичної інтеграції України:
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Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.О. Жаховський; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К.,
2005. — 20 с. — укp.
Обгрунтовано теоретико-методологічні підходи до вдосконалення механізмів державного управління формуванням кадрового
потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України. Розкрито суть
і сформульовано зміст поняття «державна кадрова політика
військово-медичної служби» як комплексу прийнятих загальнодержавних рішень чи взятих зобов’язань щодо забезпечення ЗС
України висококваліфікованими медичними фахівцями шляхом реалізації сукупності політичних, економічних, правових
і наукових методів і критеріїв роботи з медичним персоналом.
З’ясовано, що основна мета кадрової політики даної служби полягає у створенні оптимальної професійної й ефективної організаційно-штатної структури медичної служби ЗС України, залученні до реформування медичного забезпечення та формуванні
оптимальної системи охорони здоров’я військовослужбовців
найбільш досвідчених медичних працівників, укомплектуванні
військово-медичних закладів і органів управління медичної
служби ініціативними та компонентними кадрами, які визнають
необхідність якісних і структурних змін у медичному забезпеченні
та можуть упровадити їх у життя, безперервному удосконаленні
та оновленні кадрового складу даної служби, підвищенні професіоналізму та відповідальності її керівного складу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА341041

▪ Дні науки: 27-28 жовтня 2005: Зб. тез доп.:В 3 т. Т. 2 / Ред.:
В.М. Огаренко; Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип.
упр.». — Запоріжжя, 2005. — 320 с.: рис. — укp.
Розглянуто проблеми формування управлінського потенціалу
суспільного розвитку України за умов євроінтеграції. Висвітлено
особливості сучасного стану та перспектив розвитку освітнього
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простору України. Увагу приділено питанням соціології та соціальної роботи. Проаналізовано сучасний стан і перспективи
розвитку психології освіти.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349065

▪ Європейський вибір України і проблеми кадрової політики у сфері освіти / Л. Прокопенко // Актуал. пробл. держ.
упр. — 2003. — Вип. 1(11). — С. 153-159.
В контексті європейського вибору України проаналізовано
досвід західноєвропейських країн у вирішенні кадрових проблем у сфері освіти.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВЖ69634/Дніпр.ф

▪ Загальний курс європеїстики: Навч. посіб. / М.В. Гудзь,
П.В. Гудзь. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 274 с. — укp.
Викладено зміст базових понять функціонування Європейського
Союзу, розглянуто історію та сучасність європейської інтеграції.
Розкрито сутність соціальної, економічної, спільної сільськогосподарської, регіональної, молодіжної, освітньої, наукової
та культурної політики ЄС, висвітлено місце України в системі
євроінтеграційних відносин. Описано систему та органи управління, угоди, спільний ринок праці ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА673427

▪ Зміна пріоритетів у реформуванні державної служби як
передумова успішної інтеграції України до ЄС / Б.Г. Савченко, О.О.Будко // Актуал. пробл. держ упр. — 2005. — Вип.
3(26). — С. 291-296.
Розкрито актуальність менеджменту людських ресурсів як ключової проблеми реформ державного управління та місцевого
самоврядування.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69634/Х.ф.
159

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

▪ Методи удосконалення оцінки праці управлінського
персоналу в контексті євроінтеграційних процесів / С.А. Матюх // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. — 2005. — № 12.
— С. 128-134.
Розглянуто оцінку праці управлінського персоналу, проаналізовано систему показників оцінки праці управлінського персоналу промислових підприємств та взаємозв’язок оцінки праці
менеджерів всіх рівнів з мотивацією праці. Запропоновано розробляти конкретну систему показників оцінки результативності
управлінськоі праці для кожного окремого підприємства та
використовувати європейський досвід у системі оцінки роботи
менеджерів.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69301

▪ Митна політика України в контексті європейського вибору: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали конф.,
20-21 листоп. 2003 р. / Держ. митна служба України, Акад.
мит. служби України. — Д.: Акад. мит. служби України, 2003.
— 256 с. — укp.
Висвітлено актуальні проблеми реалізації митної політики за
умов європейського вибору України. Описано інноваційний
механізм розвитку митниці, визначено передумови інтеграції
України з країнами-членами СОТ у митній справі. Розглянуто
питання забезпечення економічної безпеки держави за умов глобалізації, а також визначення напрямків роботи з управлінськими кадрами та кадровим резервом у митних органах. Розглянуто
сутність митної політики як інструменту інтеграційних процесів.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА645999

▪ Про окремі результати досліджень, спрямованих на
адаптацію національного законодавства з питань безпеки та захисту здоров’я працівників до законодавства
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Європейського Союзу / М.А. Миленький // Пробл. охорони
праці в Україні: Зб. наук. пр. — 2000. — Вип. 3. — С. 9-18.
— укp.
Досліджено і зіставлено чинні правові норми та положення актів
законодавства Європейського Союзу про безпеку і захист здоров’я найманих працівників у процесі роботи. На прикладі законопроектів «Про безпечність промислової продукції» та «Про
державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про
працю та охорону праці» розглянуто практичні аспекти адаптації
національного законодавства до законодавства ЄС з цих питань,
наведено конкретні пропозиції щодо змін і доповнень, які доцільно внести до наявної правової бази, щоб досягти зазначеної
мети. Розкрито взаємозв’язок завдань адаптації законодавства,
здійснюваних у межах європейської інтеграції, з розв’язанням
проблеми наближення чинних правових норм до вимог відповідних міжнародних угод, зокрема конвенцій Міжнародної
Організації Праці, що стосуються організації та функціонування
системи інспекцій у сфері трудових відносин.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70736

▪ Проблема різноджерельного права: Дослід порівняльного правознавства / Л.О. Корчевна. — К.: Ін-т держави і
права ім.В.М.Корецького НАН України, 2004. — 360 с. — Бібліогр.: с. 335-359. — укp.
У контексті універсалізму науки права проаналізовано закономірності виникнення, функціонування та сучасні тенденції в сфері договірного, законодавчого, доктринального і судового права.
Зважаючи на особливості західної та східної традицій права,
висвітлено гетерогенність і компліментарність джерел права в
країнах Європи та Азії. Розглянуто принципи та рецепцію римського права, а також особливості правових систем Америки та
Англії різних періодів. Увагу приділено необхідності інтеграції
України у романо-германську сім’ю права.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА654222
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▪ Проблеми державного управлiння освiтньою галуззю
/ Г.К. Грищенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту. Сер. Юрид. науки.
— 2001. — Вип. 42. — С. 14-17.
▪ Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності: науково-методичні та оранізаційно-практичні
проблеми впровадження і використання, перспективи
розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав.
2005 р.: У 2-х ч. Ч. 2 / Ред.: В.М. Бесчастний; Донец. юрид. ін-т
МВС при Донец. нац. ун-ті. — Донецьк, 2005. — 239 с. — укp.
Розглянуто питання використання тренінгових технологій для
оптимізації соціально-психологічного клімату колективу курсантів ВНЗ МВС, упровадження тренінгових технологій у професійне
навчання правоохоронців за умов європейської інтеграції. Проаналізовано значення комплексних рольових ігор у формуванні
правових знань, навичок та інших особистих характеристик базових структурних елементів правосвідомості курсантів ВНЗ МВС,
а також роль і місце тренінгу в системі психолого-педагогічного
супроводження навчально-виховного процесу у ВНЗ. Висвітлено
психологічні аспекти застосування тренінгів у системі фізичної
підготовки правоохоронців до дій за екстремальних умов, ефективність використання тренінгових технологій у психопрофілактиці зловживання наркотичними речовинами.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В348797

▪ Ринкові аспекти удосконалення підготовки управлінських кадрів в умовах інтеграції вищої освіти України
до ЄС / Л.П. Богиня // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля.
— 2005. — № 12. — С. 18-23.
Досліджено проблеми вищих навчальних закладів на шляху до
удосконалення підготовки управлінських кадрів в контексті інтеграції вищої освіти України до ЄС, зокрема такі, як фінансування
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розвитку наукових досліджень, зміцнення матеріально-лабораторної бази, удосконалення методів підготовки кадрів нової
генерації.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69301

▪ Розвиток європейського управління в контексті впливу
на державне управління в Україні: Автореф. дис... д-ра
наук з держ. упр.: 25.00.01 / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України. — К., 2006. — 36 с. — укp.
Розроблено теоретико-методологічні засади розвитку європейського управління з урахуванням впливу на державне управління
в Україні. На базі системного підходу розкрито суть і особливості
європейського управління та певні прояви його впливу на державне управління в Україні. Проаналізовано концептуальні та
теоретичні підходи до вивчення процесу європейської інтеграції,
природи та функціонування Європейського Союзу (ЄС). Визначено фундаментальні теоретико-прикладні засади євроінтеграційного процесу як основи європейського управління. Виявлено
взаємозв’язок між цілями та повноваженнями, а також компетенціями ЄС як інструментами здійснення євроінтеграційної
політики. Установлено взаємозалежність між функціонуванням
європейського адміністративного простору, розвитком європейського управління та його впливом на управлінські сфери
держав-членів, держав-кандидатів і держав-претендентів на
вступ до ЄС, зокрема України, а також багаторівневий характер
системи європейського управління. Обгрунтовано неминучість
європеїзації як прояву закономірності світового розвитку, який
має певний політичний, економічний, правовий і культурний
наслідки у державах-претендентах на вступ до ЄС. Доведено
потребу у виваженому застосуванні європейських підходів до
реформування державного управління в Україні. Обгрунтовано
потребу у реформуванні в Україні класичного президентського
правління, запровадженні європейського виміру до реформуван163
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ня державної служби. Доведено перспективність реформування
державного управління у контексті форм правління й устрою.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА342231

▪ Стандартизація фахової підготовки з державного
управління в країнах Північної Америки і Європи: Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.03 / Ж.В. Таланова; Нац.
акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2004.— 20 с.
— укp.
Розглянуто теоретико-методологічні та практично-організаційні аспекти стандартизації підготовки фахівців з державного
керування в північноамериканських і західноєвропейських
країнах, а також в Україні. Проаналізовано умови актуалізації
проблеми стандартів і дійсний стан її розв’язання щодо освіти,
зокрема, вищої школи в галузі державного управління в міжнародному, регіональному та національному аспектах. Виявлено
принципи, закономірності, тенденції формування та розвитку
стандартів підготовки державно-управлінських кадрів у країнах
Північної Америки та Західної Європи. На цій підставі науково
обгрунтовано принципи, напрями та заходи стратегії вдосконалення вітчизняної системи стандартів у галузі освіти «Державне
управління» за умов глобалізації, євроінтеграції та національної
самоідентифікації.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА329499

▪ Становлення нової освітньої парадигми ХХІ ст.: Моногр.
/ В.П. Плавич; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О.: Астропринт, 2005. — 120 с. — укp.
Викладено питання інтеграції України у європейський правовий простір і створення правової й освітньої системи за європейською моделлю. Охарактеризовано процес формування та
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розвитку інтелектуальної культури (ІК) у контексті Болонського
процесу, наведено рекомендації підвищення ІК майбутніх фахівців. Показано основні протиріччя та тенденції розвитку освіти за
сучасних умов, обгрунтовано вибір ефективних стратегій і тактик
становлення нової ІК.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА673793

▪ Центральні органи управління освітою в законодавстві
України / Д. Дзвинчук // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. — 2003. — № 1. — С. 265-276.
Наведено схему центральних органів управління освітою.
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Додаток 5

Взаємодія держави та
громадянського суспільства в
контексті євроінтеграційної політики

▪ Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки: Зб. наук.-аналіт. матеріалів / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань євроатлант.
інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 224 с.
— (Дослідж. і розроб. у сфері євроатлант. інтеграції України;
Вип. 4, ч. 1). — укp.
Наведено прогнози щодо розвитку євроатлантичної інтеграції
України, розкрито міжнародні та геополітичні аспекти її необхідності. Запропоновано методику оцінки можливих загноз і ризиків
національному суверенітету країни з боку зовнішніх ворогів. Висвітлено проблеми обороноздатності України, цивільного контролю над її Збройними силами. Проаналізовано вплив євроатлантичної інтеграції на явища, процеси та характеристики держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА662520

▪ Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО:
громадська думка та експертні оцінки: Зб. наук.-аналіт.
матеріалів / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005.
— 208 с. — (Дослідж. і розроб. у сфері євроатлант. інтеграції
України; Вип. 4, ч. 2). — укp.
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Визначено динаміку ставлення різних верств населення й елітних
груп України до процесу інтеграції в Північноатлантичний альянс.
Висвітлено проблеми реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції країни, наведено практичні рекомендації
щодо розвитку інтеграційних процесів. Здійснено якісне моделювання формування ставлення населення до вступу в НАТО.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА662519

▪ Формування громадянського суспільства та правової
держави в контексті європейської інтеграції: Тези доп.
наук.-практ. конф., Київ, 21-22 квіт. 2006 р. Ч. 1 / Ред.: Л.В.
Кравченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. Навч.-наук. ін-т заоч.
та дистанц. навчання. — К., 2006. — 254 с. — укp.
Висвітлено проблеми розвитку громадянського суспільства та
правової держави в Україні в контексті європейської інтеграції.
Проаналізовано шляхи вдосконалення кримінального судочинства, конституційно-правовий статус громадян та релігійних
організацій, перспективи реалізації конституційної реформи,
основи становлення парламентаризму. Розглянуто питання
адаптації конституційного законодавства України до стандартів
Європейського Союзу. Вивчено вплив політичних партій на
формування громадянського суспільства. Визначено роль і місце
правоохоронних органів у виборчому процесі на виборах народних депутатів України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349355

▪ Формування громадянського суспільства та правової
держави в контексті європейської інтеграції: Тези доп.
наук.-практ. конф., Київ, 21-22 квіт. 2006 р. Ч. 2 / Ред.: Л.В.
Кравченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. Навч.-наук. ін-т заоч.
та дистанц. навчання. — К., 2006. — 266 с. — укp.
Висвітлено сучасні тенденції та перспективи розвитку криміналістики в Україні. Наведено криміналістичну характеристику
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способу незаконного відшкодування ПДВ у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано особливості відшкодування
моральної шкоди у кримінальному судочинстві, криміналізації
холдингових корпорацій. Розглянуто питання використання
Інтерполу у розкритті та розслідуванні злочинів. Визначено взаємодію органів дізнання з органами досудового слідства під час
розслідування дорожньо-транспортних пригод.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349355

▪ Співпраця органів державної влади із жіночим громадським рухом в умовах інтеграції України в Європейський
Союз / С. Серьогін, О. Костюкова // Актуал. пробл. держ. упр.
— 2004. — Вип. 2(16). — С. 3-11.
Розглянуто систему взаємодії органів державної влади та жіночого руху, державний механізм забезпечення рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків, поліпшення соціального статусу
та психологічного стану жінок в українському суспільстві з урахуванням соціально-економічної ситуації, а також деякі аспекти
теорії та практики розвитку жіночого руху.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69634/Дніпр.ф.

▪ Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі:
Моногр. / І.С. Піляєв. — К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2003. — 436 с.
— укp.
Розкрито засади сучасного євроінтеграційного процесу. Розглянуто Раду Європи (РЄ) як політико-правовий інститут загальноєвропейської інтеграції (ЗЄІ). Висвітлено проблеми біполярності
ЗЄІ. Проаналізовано відносини РЄ з Західноєвропейським Союзом у контексті формування євроінтеграційного оборонного
простору. Описано механізм взаємодії РЄ і громадянського
суспільства.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА654608
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▪ Динаміка громадської підтримки євроатлантичного
курсу України / Ю.П. Сурмін // Теорія та практика держ.
упр. — 2005. — Вип. 2(11). — С. 253-261.
Розглянуто основні результати соціологічного моніторингу ставлення різних верств населення України щодо євроатлантичної
інтеграції, які визначені за соціальними, гендерними, світоглядними, релігійними, територіальними та іншими параметрами.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72481

▪ Взаємодія держави та громадянського суспільства в
Україні в контексті проведення євроінтеграційної політики / М.С. Калина // Теорія та практика держ. упр. — 2005.
— Вип. 2(11. — С. 262-267.
Досліджено розвиток громадянського суспільства в Україні в
контексті євроінтеграційної політики нашої держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72481

▪ Державна політика України у сфері громадянства в контексті європейської інтеграції: Автореф. дис... канд. наук з
держ. упр.: 25.00.01 / К.Л. Шкумбатюк; Львів. регіон. ін-т держ.
упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л.,
2004. — 19 с. — укp.
На підставі аналізу наукової літератури, Конституції України, законів та міжнародних договорів України з питань громадянства
розкрито зміст, мету, принципи, конституційно-правові засади
державної політики України у даній сфері у контексті європейської інтеграції. Досліджено роль органів державного управління,
які беруть участь у формуванні та реалізації державної політики
України щодо даних питань. Запропоновано тезу, що державна
політика України у сфері громадянства є одним з факторів утвердження України як незалежної демократичної правової держави,
а також важливою складовою європейської інтеграції України.

Шифр

зберігання

книги/журналу
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НБУВ:
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▪ Напрями реформування правової системи України у
європейській інтеграції / Н.В.Сюр // Наук. вісн. Нац. акад.
внуріш.справ України. — 2005. — № 1. — С.16-19.
Зазначено, що основними напрямами реформування правової
системи України з метою її наближення до європейських стандартів є питання верховенства права, демократизації суспільного
життя та владних інститутів, ефективності механізму реалізації
захисту прав і свобод людини та громадянина, закріплення незворотного характеру ринкових перетворень в економіці.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69968
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Додаток 6

Євроатлантичний альянс та Україна:
співпраця, досвід країн-членів ЄС;
науково-технічне позиціонування
України в світі

▪ Актуальні проблеми оцінки ризиків і загроз національній безпеці в контексті євроатлантичної інтеграції України: Наук.-інформ. зб. Вип. 9 / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр
з питань євроатлант. інтегр.. — К.: Євроатлантикінформ, 2005.
— 219 с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтегр.
України). — укp.
Висвітлено методологічні підходи до оцінки та моделювання ризиків і загроз у сферах національної безпеки країн-членів НАТО,
СНД, України в контексті євроатлантичної інтеграції. Проаналізовано політику запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
природного, техногенного і воєнного характеру. Розглянуто
питання правового забезпечення функціонування систем захисту
населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій. Визначено нормативно-правову базу щодо оцінки ризиків і загроз
національній безпеці в країнах СНД, а також основні напрями
забезпечення національної безпеки України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72949

▪ Актуальні проблеми удосконалення системи військовотехнічного співробітництва України: Наук.-інформ. зб. /
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Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 288 с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтеграції Україн; Вип. 14).
— укp.
Розглянуто основні поняття у системі економічних відносин
військово-технічного співробітництва (ВТС) країн-членів НАТО.
Проаналізовано основні чинники та проблеми, що впливають
на розвиток озброєння та військової техніки в Україні. Визначено
перспективи розвитку українського оборонно-промислового
комплексу після вступу до ЄС та НАТО. Викладено механізм трансформації стратегічних цілей державної політики у сфері ВТС за
умов євроатлантичної інтеграції. Описано методологію якісної та
кількісної оцінки ефективності ведення, а також інформаційного
супроводження ВТС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА672387

▪ Аналіз стану та розвитку державного управління процесом євроатлантичної інтеграції України / В. Бакуменко,
С. Криворучко, Ю. Іванченко, О. Шевченко // Актуал. пробл.
держ. упр. — 2005. — Вип. 2(20). — С.12-24.
Розглянуто механізми державного регулювання процесу євроінтеграції України, покладені в основу Плану дій «Україна-НАТО»,
та фактори гальмування цього процесу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69634/Дніпр.ф.

▪ Без’ядерний статус і національна безпека України
/ Г.М. Перепелиця; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 1998. — 108 с.
— (Воєн. безпека; Вип. 6). — Бібліогр.: 54 назв. — укp.
Проаналізовано наслідки ядерного роззброєння України та його
вплив на національну безпеку. Розглянуто питання відновлення
геополітичного суперництва між НАТО та Росією; присутності
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Чорноморського флоту на території України; воєнно-політичної
нестабільності навколо кордонів України. Детально проаналізовано концепції без’ядерної зони у Центрально-Східній Європі;
воєнно-політичного партнерства як засобу забезпечення національної безпеки України; «оборонного стримування».
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС32808

▪ Державні механізми реформування системи ресурсного забезпечення воєнної організації на шляху євроатлантичної інтеграції України: Автореф. дис... канд. наук
з держ. упр.: 25.00.02 / В.О. Шевельов; Нац. акад. держ. упр.
при Президентові України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
Досліджено процес реформування системи ресурсного забезпечення Збройних сил (ЗС) України й інших військових формувань
з урахуванням проголошеного політичного курсу на інтеграцію
в євроатлантичні структури безпеки та співробітництва. Розроблено організаційні засади реформування системи ресурсного
забезпечення воєнної організації України в інтересах приведення
її у відповідність зі стандартами, прийнятими у країнах-членах
НАТО, які передбачають створення єдиної системи речового забезпечення для ЗС та інших військових формувань держави. Для
їх обгрунтування розроблено відповідний науково-методичний
апарат, який базується на запропонованій гіпотезі, тобто речове забезпечення не повинно знижувати можливості військових
формувань воєнної організації щодо виконання певних функцій
за призначенням, а його вартість — перевищувати допустимий
рівень фінансування. З використанням встановленого функціонального взаємозв’язку між ефективністю виконання поставлених перед військовими формуваннями завдань і речовим
забезпеченням особового складу та структурних елементів цих
формувань з урахуванням економічних можливостей держави,
діючих у системі ресурсного забезпечення обмежень та проголошеного курсу на євроатлантичну інтеграцію обгрунтовано
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комплекс організаційних заходів щодо реформування системи
речового забезпечення військових формувань і систему першочергових організаційних заходів з адаптації речового забезпечення ЗС України до стандартів НАТО, базуючись на системному
підході стосовно значущості речового забезпечення у ефективності виконання кожного з поставлених завдань на етапі підготовки України до інтеграції в євроатлантичні структури безпеки
та співробітництва.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА340282

▪ Діяльність військових судів України: на шляху інтеграції до НАТО (з науково-практичної конференції) // Право
України. — 2005. — № 7. — С. 148-150. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж27747

▪ Діяльність Міністерства внутрішніх справ України щодо
європейської інтеграції: організаційно-правові засади:
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.Н. Курко; Нац
ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 21 с. — укp.
Досліджено теоретико-методологічні й організаційно-правові
засади, форми та методи діяльності Міністерства внутрішніх
справ України з метою реалізації євроінтеграційного курсу України, а також шляхів їх удосконалення. Визначено категоріальний
апарат європейської інтеграції. Запропоновано та обгрунтовано
підхід щодо формування системи національних органів усіх гілок державної влади, компетенцією яких є управління у сфері
європейської інтеграції. Проаналізовано особливості сфери
внутрішніх справ у галузі європейської інтеграції як об’єкта
управління. Визначено й досліджено роль і місце МВС України в
системі національних суб’єктів управління євроінтеграційними
процесами. Проаналізовано специфіку формування та розвитку
правової бази участі МВС України у реалізації спільної політики
України та Європейського Союзу у сфері внутрішніх справ. За174
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пропоновано організаційно-правові заходи щодо удосконалення
управління МВС України з метою забезпечення єдиного європейського організаційно-правового простору.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА333551

▪ Європейська система безпеки: міжнародно-правові аспекти становлення і розвитку: Автореф. дис... канд. юрид.
наук: 12.00.11 / О.А. Делінський; Нац. юрид. акад. України ім.
Я.Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — укp.
Вперше у вітчизняній науці міжнародного права зроблено спробу цілісного та комплексного дослідження поняття міжнародної
безпеки, з акцентом, з одного боку, на її багатосторонній та всеосяжний характер, а з іншого — на нерозривний зв’язок безпеки
кожної окремої держави з безпекою усього міжнародного співтовариства загалом, а також на детермінуючий характер зв’язку
між безпекою та розвитком. Сформульовано методологічний
висновок про те, що базою всеосяжної системи на порозі третього тисячоліття за умов світу, що перманентно змінюється, є
колективна безпека. По-новому зроблено систематичний аналіз
зв’язку всеосяжної системи міжнародної безпеки та міжнародного права, який приводить до висновку про її об’єктивну природу,
взаємозумовлений характер, що відображає системну єдність.
Вперше у вітчизняній науці міжнародного права обгрунтовано
висновок про те, що у даний час головною загрозою сучасного
міжнародного порядку є регіональні конфлікти. Запропоновано комплексний підхід до проблем підвищення ефективності
функціонування регіональних режимів безпеки, який не тільки
підтвердив їх взаємопов’язаний та взаємодоповнюючий характер, але й показує, що вони не можуть і не повинні суперечити
один одному або бути альтернативним засобом зміцнення безпеки. Вперше з позицій права міжнародної безпеки розглянуто
зміни, що відбуваються у Західній Європі, яка виходить зараз на
більш високий рівень інтеграції у контексті якісного будівництва
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системи загальноєвропейської колективної безпеки, та її організаційно-правового оформлення. Висвітлено роль регіональних
організацій як допоміжних органів ООН у сфері підтримки
міжнародного миру та безпеки. Визначено роль України у новій
ситуації, яка повинна, з одного боку, працювати на зближення
з євроатлантичними та європейськими організаціями безпеки:
НАТО, ЄС, ОБСЄ, а, з іншого — домогтися посилення своєї провідної ролі на теренах Центрально-Східної Європи та на стику
європейського та азіатського континентів.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА323205

▪ Збірник тез лекцій з питань нормопроектування
/ Ж.П. Докторова, Н.А. Железняк, П.М. Кондик, В.С. Гарбуз,
В.К. Рибачек; М-во юстиції України, Центр прав. реформи і
законопроект. робіт. — К., 2005. — 160 с. — укp.
Проведено порівняльний аналіз вимог щодо якості нормопроектування у країнах ЄС та Україні. Розкрито сутність державної
правової політики та розглянуто форми її реалізації. Показано
особливості проведення правової експертизи нормативно-правових актів вторинного законодавства. Висвітлено техніко-юридичні аспекти удосконалення нормотворчої дільності органів
державної влади у контексті інтеграції законодавства України до
законодавства Європейського Союзу. Розглянуто питання прогнозування та планування нормотворчої діяльності. Проаналізовано міжнародний досвід регулювання законодавчого процесу
та нормопроектування. Обгрунтовано необхідність урахування
у законопроектній діяльності вимог Конвенції про захист прав
і основних свобод людини. Наведено техніку систематизації
нормативно-правових актів, розглянуто питання їх офіційного
оприлюднення. Проаналізовано проблеми виявлення корупційних ризиків у проектах нормативних актів. Представлено результати гендерної експертизи українського законодавства, показано
участь громадськості у процесі прийняття рішень.

Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО26822
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▪ Зовнішньоекономічна безпека держави в умовах європейської інтеграції України: Автореф. дис... канд. екон.
наук: 08.05.01 / А.В. Чесноков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.
— К., 2006. — 19 с. — укp.
Досліджено теоретичні та практичні аспекти забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки України за умов європейської
інтеграції держави. Розкрито сутність, визначено місце, роль
та значення зовнішньоекономічної безпеки у загальній системі
національної безпеки. Розглянуто її основні чинники та види
небезпеки, проаналізовано взаємодію з іншими складовими національної безпеки. Проаналізовано сучасний стан і тенденції зовнішньоекономічної діяльності України в контексті забезпечення
зовнішньоекономічної безпеки держави та курсу на інтеграцію
до ЄС. Запропоновано методологію оцінки зовнішньоекономічної безпеки та здійснено її апробацію на прикладі порівняльного
аналізу структури експорту України з використанням інтегрального коефіцєнта зовнішньоекономічної безпеки. Встановлено,
що у довгостроковій перспективі досягненню найбільшого позитивного ефекту в результаті євроінтеграції України сприяє
розвиток наукоємних технологій та підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної економіки як фактора забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави. Обгрунтовано
пріоритети забезпечення зовнішньоекономічної безпеки за умов
інтеграції до ЄС шляхом розробки комплексу відповідних заходів, які необхідно реалізувати на підготовчому та початковому
(створення зони вільної торгівлі) етапах інтеграції України в ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА344014

▪ Інтеграція України в НАТО в контексті інтеграційних
процесів в ЄС та ЄЕП / І.В. Шкурат // Актуал. пробл. держ.
упр. — 2005. — Вип. 2(25), ч. 2. — С. 26-35.
Розглянуто результати соціологічних досліджень щодо ставлення різних верств населення та елітних груп України до її інтеграції в НАТО.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69634/Х.ф.
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▪ Конституційна реформа в Чеській Республіці 2000-2001 рр.
в умовах вступу країни до НАТО і ЄС: досвід для України
/ В. Лемак // Право України. — 2003. — № 8. — С. 128-131.
— Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж27747

▪ Концептуальні підходи до членства в НАТО: досвід держав-членів Альянсу: Наук.-інформ. зб. / Ред.: В.П. Горбулін;
Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 208 с. — (Дослідж. і розробки у
сфері євроатлант. інтеграції Україн; Вип. 11). — укp.
Проаналізовано досвід набуття членства в НАТО країн третьої
хвилі розширення Північноатлантичного альянсу. Розглянуто
принципи, методи, моделі та механізми формування та реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
Висвітлено концептуальні підходи до членства України в НАТО,
наведено пропозиції до проекту Плану дій Україна-НАТО. Викладено нормативно-правові та програмні документи щодо
співробітництва з Альянсом.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА672388

▪ Кордони та їх значення за умов євроінтеграційних
процесів / Є. Кіш // Дослідж. світ. політики: Зб. наук. пр.
— 2003. — Вип. 24. — С. 148-157. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723

▪ Кримінальне законодавство України та інших держав
континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Моногр. / М.І. Хавронюк. — К.: Юрисконсульт, 2006.— 1049 с. — (Б-ка крим. права). — Бібліогр.: C. 990-1048.
— укp.
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Здійснено порівняльний аналіз чинного кримінального законодавства України та європейських держав, правові системи яких
відносяться до романо-германської (континентальної) правової
сім’ї, у контексті сучасних інтеграційних процесів, що відбуваються у Європі та світі. Висвітлено положення про кримінальне
законодавство, а також загальну та особливу частини кримінальних кодексів держав континентальної Європи, наведено
характеристику кримінальної відповідальності за окремі групи
злочинних діянь. З урахуванням результатів порівняльного дослідження розроблено оптимальну структуру КК України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА672429

▪ Международно-правовое сотрудничество Причерноморских государств: современное состояние и перспективы: Моногр. / М.А. Баймуратов, Т.А. Анцупова; Одес. нац.
юрид. акад. — О.: Юрид. л-ра, 2005. — 139 с. — Библиогр.:
с. 127-139. — рус.
Рассмотрены актуальные теоретические и практические вопросы
международного сотрудничества Причерноморских государств
в условиях мировых и европейских интеграционных процессов
второй половины ХХ - начала ХХІ ст. Проанализированы особенности геополитического положения и международно-правовой
характеристики Черноморского региона, показана роль принципов международного права в осуществлении различных организационно-правовых форм сотрудничества государств данного
региона. Определена степень вовлеченности и участия Украины
в процессах региональной и субрегиональной интеграции.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА664132

▪ Методика обгрунтування поняттєво-категорійного
апарату теоретичних основ політики безпеки / Л.М. Шипілова; Рада нац. безпеки і оборони України Ін-ту пробл. нац.
безпеки. — К., 2005. — 217 с. — укp.
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Висвітлено теоретичні засади формування системи забезпечення
національної політичної безпеки, проаналізовано вітчизняні та
зарубіжні досягнення у даній сфері. Сформовано методику обгрунтування, запропоновано принципово новий підхід стосовно
удосконалення, наведено рекомендації щодо застосування поняттєво-категорійного апарату теорії політики безпеки, зокрема
воєнної, суспільства та держави за умов орієнтації зовнішньої та
внутрішньої політики України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА664706

▪ Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та
іншими структурами європейської безпеки / Л.С. Голопатюк; Нац. ін-т стратег. дослідж. при Адмін. Президента
України, Королів. ін-т міжнар. справ. — К.: Стилос, 2002.
— 313 с. — укp.
На підставі матеріалів Міжнародного семінару «Миротворча діяльність України: спільні операції з НАТО та в більш широкому
контексті», проведеного у Києві 18-20 березня 2001 р., визначено
тенденції розвитку миротворчої діяльності в Європі у сучасному
геополітичному та міжнародно-правовому середовищі. Проаналізовано стан і перспективи розвитку відносин України та НАТО.
Висвітлено досвід участі України в миротворчій операції КФОР
у Косово, а також у програмі «Партнерство заради миру». Розкрито доктринальні й оперативні аспекти миротворчих операцій, розглянуто особливості підготовки українського військового
контингенту до міжнародних миротворчих операцій. Висвітлено
перспективи застосування українсько-польського миротворчого
батальйону у Центральній та Східній Європі. Наведено основні
законодавчі та нормативно-правові документи України з питань
політики миротворчості.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА622775
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▪ Міжнародний лад чи безлад? Проблеми і перспективи
створення міжнародної системи безпеки / Р. Павленко //
Людина і політика. — 1999. — № 2. — С. 13-20. — Бібліогр.: 21
назв. — укp.
Проаналізовано проблеми створення системи міжнародної безпеки, етапи міжнародної інтеграції, фактори, що сприяють і заважають їй. Висунуто тезу про те, що створення дієвого міжнародного
органу, який встановлював би глобальні правила гри, найближчим часом маловірогідне. Розглянуто можливі центри інтеграції
(Китай, Японія, США, ЄС) та зроблено прогноз стосовно ролі
України як регіонального центру тяжіння, що згодом може перетворитись на стрижень інтеграції в Центрально-Східній Європі.
Ключ. слова: міжнародна система безпеки, США, міжнародний
правопорядок, ЄС, геополітика.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція
України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Абрамов,
Л.С. Голопатюк, О.Ф. Деменко, П.О. Демчук, П.О. Казенко;
Ред.: Л.С. Голопатюк; Нац. акад. оборони України. — К.:
НАОУ, 2005. — 403 с. — укp.
Розглянуто часткові теорії та загальні концепції міжнародних
відносин. Проаналізовано особливості утворення та функціонування різних видів міжнародних організацій, наведено їх загальну характеристику. Визначено сутність міжнародної інтеграції,
досліджено історію створення та основні напрямки діяльності
ООН. Розглянуто структуру НАТО та механізм її функціонування за сучасних умов. Висвітлено економічні аспекти співробітництва держав-членів НАТО, проаналізовано основні інтеграційні
процеси та вплив політичних і воєнних чинників на їх активізацію. Визначено роль НАТО в структурі сучасних міжнародних
відносин у системі європейської безпеки. Розглянуто стратегію
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євроатлантичної інтеграції України та міжнародну миротворчу
діяльність національних Збройних сил.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА666525

▪ Міжрегіональне, транскордонне співробітництво
України за умов розширення Європейського Союзу (на
прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини):
Моногр. / А. Балян; Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Закарпат. ін-т агропромисл. вир-ва УААН. — Ужгород: Ліра,
2005. — 320 с. — Бібліогр.: с. 301-318. — укp.
Розкрито теоретико-методологічні засади євроінтегральних
процесів, концептуальні засади формування транскордонного
співробітництва регіонів України й Угорщини за умов розширеного ЄС. З урахуванням європейського досвіду міжрегіонального,
транскордонного співробітництва та сучасних ключових системних змін поглиблення та розширення європейського інтеграційного процесу визначено фактори оптимізації економічного
співробітництва прикордонних регіонів сусідніх країн.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА671140

▪ НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Полторацький; Дипломат.
акад. України при М-ві закордон. справ України. — К., 2005.
— 226 с. — укp.
Розглянуто основні питання сучасного розвитку євроатлантичних
відносин, історичного та сучасного досвіду, ролі та внеску Організації Північноатлантичного договору в створення надійних механізмів гарантування європейської та євроатлантичної безпеки,
її співробітництва з головними регіональними організаціями в
даній сфері. Розкрито суть політики та викладено основні положення програм партнерства НАТО. Проаналізовано проблеми
реалізації стратегії України щодо її вступу до даної організації.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА671182
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▪ Науковий потенціал майбутнього України на шляху до
європейської інтеграції: Матеріали наук. конф. курсантів,
студ. та молодих науковців, 26 берез. 2004 р. / Держ. мит. служба України, Акад. мит. служби України. — Д., 2004. — 256 с.
— укp.
Висвітлено проблеми економічного, правового та інформаційно-технологічного напрямів державної діяльності за умов
євроінтеграційних процесів. Розглянуто питання державного
регулювання економіки, інформаційних систем технологій, а
також кримінального, конституційного, міжнародного, адміністративного та митного права. Проаналізовано особливості
використання факторного експерименту в інвестиційному
проектуванні, а також удосконалення державного регулювання
економіки як передумови розвитку спільних підприємств.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА648746

▪ Національна безпека в контексті євроатлантичної
інтеграції України: нормативно-правові аспекти: Наук.інформ. зб. / В.І. Полевий, Г.В. Новицький, В.Т. Окіпнюк, О.В.
Шмоткін, А.І. Сирота; Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань
євроатлант. інтегр. України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005.
— 286 с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтегр.
України; Вип.7). — укp.
Наведено результати порівняльного аналізу законодавчих актів
України та країн-членів НАТО (Великобританії, Німеччини,
США, Франції, Бельгії, Іспанії, Литви, Польщі) у сфері національної безпеки за напрямами: політична влада, громадянське
суспільство, економіка, експортний контроль, оборона держави,
боротьба з тероризмом, інформаційна безпека. Розглянуто
актуальні проблеми формування системи нормативно-правового регулювання національної безпеки України. Розроблено
рекомендації щодо удосконалення вітчизняного законодавства
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з метою його узгодження з правовими нормами, стандартами,
пріоритетними принципами та цінностями країн-членів НАТО.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА663158

▪ Національна безпека України: стан, кризові явища та
шляхи їх подолання: Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8
груд. 2005 р.); Зб. наук. пр. / Ред.: С.А. Єрохін; Нац. акад. упр.,
Центр персп. соц. дослідж. — К., 2005. — 400 с. — укp.
Розкрито зміст поняття національної безпеки України, проаналізовано її стан у сучасний період розвитку державності, виявлено
кризові явища та запропоновано шляхи їх подолання. Викладено
нові підходи щодо розуміння основних положень національної
безпеки України у зв’язку з євроінтеграційними процесами. Охарактеризовано соціально-економічні, правові та інформаційні
фактори національної безпеки. Представлено велике розмаїття
факторних впливів на стан націоналоьної безпеки держави, показано їх уособленість і взаємозалежність, циклічність і змінність,
тенденції конвергенції та дивергенції залежно від економічних,
соціальних, політичних і правових чинників. Розглянуто напрямки подальшого розвитку державності у відповідності з Конституцією України. Проаналізовано фактори зменшення впливу
на зовнішні та внутрішні чинники стану національної безпеки
держави. Розглянуто питання розвитку та вдосконалення системи чинного законодавства, зокрема принципи верховенства права, неухильного дотримання конституційних положень Закону,
демократизму, соціальної доцільності, наукової обгрунтованості,
системності та узгодженості в законодавстві. Проаналізовано
проблеми співвідношення загальновизнаних норм і принципів
міжнародного права стосовно до національного законодавства.
Висвітлено методологічні засади розвитку теорії національної
безпеки України. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення законодавчої техніки та інформаційної забезпеченості
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законодавчої діяльності та управління для створення безпечного
існування людини, суспільства та держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА670385

▪ Нові напрями використання міжнародної технічної допомоги / А.В. Сахно // Теорія та практика держ. упр. — 2005.
— Вип. 2(11). — С. 249-252.
Розглянуто нові сфери використання міжнародної технічної
допомоги на прикладі Корпусу Миру США в Україні.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72481

▪ Організаційно-правові засади діяльності спеціальних
служб держав НАТО: Моногр. / М.О. Будаков; СБУ. Наук.
координац. центр Нац. акад. — К., 2004. — 187 с. — Бібліогр.:
143 назв. — укp.
Проаналізовано роль та місце спеціальних служб у структурі
державної влади та їх відносин з іншими органами держави у
країнах Організації Північноатлантичного договору, а також
законодавства, що регламентує діяльність спецслужб держав
НАТО, висвітлено правові основи їх взаємодії. Визначено напрямки застосування в Україні досвіду країн НАТО з регламентації діяльності спецслужб та зі створення державних структур, які
координують та контролюють їх діяльність.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА656064

▪ Особливе партнерство Україна-НАТО як проблема національної та європейської безпеки: Автореф. дис... канд.
політ. наук: 23.00.04 / К.О. Біла; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2002. — 16 с. — укp.
Досліджено відносини України з Організацією Північноатлантичного договору в рамках Хартії про Особливе Партнерство
Україна-НАТО. Проаналізовано етапи розвитку та сучасний
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стан відносин нашої держави з Північноатлантичним альянсом,
зокрема їх вплив на формування нової системи безпеки в регіоні. Розглянуто співробітництво України з НАТО в контексті
радикальної зміни геостратегічного середовища в Європі після
оновлення воєнно-політичної доктрини НАТО та затвердження
нової стратегії Росії. Зокрема, здійснено аналітичну обробку документів, прийнятих під час ювілейного Вашингтонського саміту
НАТО, а також нової Концепції національної безпеки та Воєнної
доктрини Російської Федерації з урахуванням інтересів безпеки
України. Окреслено альтернативні схеми підтримки національного курсу нашої держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА321702

▪ Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності у
цивільному праві України: Автореф. дис... д-ра юрид. наук:
12.00.03/ Р.Б. Шишка; Нац. ун-т внутр. справ.— Х., 2004.— 37 с.
— укp.
Розглянуто проблему цивільно-правової охорони інтелектуальної власності у наступному циклі: творча діяльність та охорона
права на її свободу — право інтелектуальної власності — відтворення творчої особистості. Досліджено право на творчу діяльність та її результати, визначено засоби його охорони, права
та обов’язки автора у процесі творчості. Розроблено концепцію
фантомної правоздатності — прав неіснуючого суб’єкта (ненародженого або померлого), визначеного законом. Обгрунтовано
необхідність зміни редакції ст. 54 Конституції України, запропоновано вживати замість терміна «громадяни» термін «всі». Проаналізовано сучасні концепції права інтелектуальної власності,
встановлено їх переваги та недоліки, сформульовано концепції
щодо виключних майнових прав та компромісну. Здійснено класифікацію суб’єктів права інтелектуальної власності та виявлено
особливості їх правового становища, визначено предмет, спрямування та засоби правової охорони. Запропоновано тезу про вплив
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особистості автора на ціну інтелектуального товару. Проведено
порівняльний аналіз охорони та захисту прав інтелектуальної
власності, визначено основні напрямки та засоби їх здійснення у
національному праві. Доведено, що захист порушених прав інтелектуальної власності повинен здійснюватися потерпілими. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства України
у сфері інтелектуальної власності на підставі ідеї його інтеграції
та адаптації до законодавства країн Європейського Союзу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА331855

▪ Правове, нормативне та метрологічне забезпечення
системи захисту інформації в Україні: Наук.-техн. зб. Вип.
4 / Ред.: В.І. Найденко; Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К.,
2002. — 214 с. — укp.
Викладено нормативно-правові, методологічні та практичні аспекти захисту інформації в інформаційних і телекомунікаційних
системах. Розглянуто основні завдання Служби безпеки України
щодо охорони державної таємниці в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах. Висвітлено питання формування державної інформаційної
політики України, теорії інформаційного права, правової інформатики у контексті національної та міжнародної інформаційної
безпеки. Акцентовано увагу на проблемах комп’ютерної злочинності у контексті інтеграції України до європейського співтовариства. Запропоновано організаційні заходи щодо створення
Міжвідомчого центру боротьби з комп’ютерною злочинністю.
Описано основи нормативного та правового забезпечення захисту
інформації в комп’ютерних системах, їх регулятивні та захисні функції, напрями, об’єкти і суб’єкти, правовий статус, режим та рівні.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70508
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▪ Правовые основы внешней политики и политики в сфере обороны и безопасности ЕС: Навч. посіб. / М.Л. Ентін,
М.О. Баймуратов, О.А. Делінський; Прогр. Tacis Європ. Союзу
в Україні, Проект «Правн. студії в Україні: Київ та окремі регіони». — К.: ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка, 2004. — 218 с. — (Право
ЄС; Кн. 8). — Бібліогр.: с. 211-218. — рус.
Определены основные этапы становления общей внешней и политики в области обороны и безопасности. Рассмотрены полномочия институтов ЕС и правовые формы, в которые они облекают
свои решения и внешнеполитические действия. Показана роль
Украины в формировании современной системы европейской
безопасности. Проанализированы взаимоотношения НАТО и ЕС
в сфере безопасности в условиях обострения невоенных угроз.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА657766

▪ Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення НАТО: Матеріали наук.-практ. семінару, Чернівці,
9 листоп. 2000 р. / Ред.: П.П. Брицький; Буковин. політол.
центр, Центр інформації та документації НАТО в Україні.
— Чернівці: «Букрек», 2001. — 120 с. — укp.
Висвітлено питання розширення НАТО та європейської інтеграції. Проаналізовано операцію НАТО на Балканах і громадську
думку країн Європи. Розглянуто перспективи українсько-російських відносин у контексті поширення НАТО на Сході. Акцентовано увагу на проблемах партнерства України та НАТО у контексті конфесійних і цивілізаційних орієнтацій населення України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА614836

▪ Реалізація міжнародної правосуб’єктності України шляхом участі в діяльності міжнародних організацій: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Д.І. Кулеба; Київ. нац.
ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.
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Визначено роль міжнародних організацій (МО) у досягненні
цілей та забезпеченні інтересів України в різні історичні періоди
її існування, розглянуто можливі моделі підтримання відносин
з МО, межі правового впливу організацій на Україну. Проаналізовано значення спроб Української Народної Республіки набути
членство у Лізі Націй та факт членства Української Радянської
Соціалістичної Республіки в Організації Об’єднаних Націй для
української державності та міжнародного права в цілому, значення членства України в МО універсального та регіонального
характеру для гармонізації національного законодавства країни
з міжнародним правом, інтеграції України до Європейського
Союзу (ЄС), Організації Північноатлантичного договору (НАТО),
Світової організації торгівлі (СОТ). Розглянуто особливості участі
України у формуванні Єдиного економічного простору, доведено,
що створення цієї організації не суперечить законодавству України та її міжнародним зобов’язанням. Розкрито вплив процесу
досягнення відповідності критеріям вступу до ЄС, НАТО, СОТ
на внутрішньодержавні процеси, у цьому ж контексті висвітлено
досвід відносин між Лігою націй та незалежними українськими
урядами.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА339156

▪ Україна-НАТО: стратегічне партнерство: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Вип. 5 / Ред.: Ю.М. Бугай; Г.С. Стеценко; Упоряд.: П.Б. Вовк; Т.О. Шеремета; Міжнар. наук.-техн.
ун-т, Луц. біотехн. ін-т. Центр інформації та документації
НАТО в Україні. — Луцьк: Надстир’я, 2001. — 360 с. — укp.
Висвітлено перспективи співробітництва між Україною та Північноатлантичним союзом. Проаналізовано вплив співробітництва
з НАТО на реформування і розвиток Збройних сил України. Досліджено проблеми удосконалення функціонування політичних
інститутів України, соціокультурні проблеми перехідних процесів у країні. Висвітлено шляхи вирішення екологічних проблем
охорони здоров’я населення. Запропоновано концептуальну
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модель міжнародної співпраці освітніх закладів недержавної
форми власності.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В343837

▪ Україна та Словаччина напередодні введення візового
режиму: двосторонні відносини та прикордонне співробітництво = Ukrajina a Slovensko pred zavedenim vizoveho
rezimu: dvojstranne vztahy a prihranicna spolupraca: Матеріали міжнар. наук. конф., Ужгород, 31 трав.- 1 черв. 2000 р. /
Ред.: В. Андрійко; Нац. ін-т стратег. дослідж. Закарпат. філ..
— Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000. — 172 с. — укp.
Досліджено проблеми трансформації та перспективи співробітництва, здійснюваного Асоціацією зовнішньої політики
Словаччини, Українським центром досліджень проблем міжнародної безпеки та Закарпатським філіалом Національного
інституту стратегічних досліджень за підтримки Фонду Фрідріха
Еберта. Зроблено порівняльний аналіз трансформації суспільства в Україні та Словаччині у європейському інтеграційному
напрямку. Розглянуто двосторонні відносини та зовнішньополітичні пріоритети в Україні та Словаччині. Висвітлено проблеми
реформування політичних та економічних систем України та
Словаччини у європейському напрямі. Охарактеризовано економічне двостороннє співробітництво на регіональному рівні та
можливий вплив на нього візового режиму, а також його значення для поліпшення становища національних меншин в Україні
та Словаччині.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА605384

▪ Фактор НАТО у формуванні військової могутності української держави / В. Смолянюк // Людина і політика. — 2000.
— № 3. — С. 24-33. — Бібліогр.: 28 назв. — укp.
Висвітлено історію становлення взаємовідносин України та НАТО,
основні питання взаємодії сторін. Досліджено участь України
у діяльності Ради Євроатлантичного Партнерства, у Програмі
«Партнерство заради миру». Проналізовано Хартію про особли190

ДОДАТОК 6. ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ АЛЬЯНС ТА УКРАЇНА:СПІВПРАЦЯ, ДОСВІД
КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС; НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В СВІТІ

ве партнерство між Україною та НАТО, наслідки її підписання
для нашої держави. Взаємодія України з Північноатлантичним
альянсом свідчить про перевагу організованого підходу над
чинниками стихійності в процесі налагодження стосунків між
Києвом і Брюсселем.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ Формування культурної політики України в контексті
євроатлантичної інтеграції /В.В. Сичова // Теорія та практика держ. упр. — 2005. — Вип. 2(11). — С. 267-272.
Проаналізовано вплив євроатлантичної інтеграції на формування культурної політики України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72481

▪ Четвертий галузевий семінар «Правові та економічні
аспекти використання і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності»: Тези доп., 16 жовт. 2000 р., м.Київ / Укр.
ін-т ринк. відносин в машинобуд. та військ.-пром. комплексі.
— К.: Укрірмаш, 2000. — 103 с. — укp.
Розглянуто питання підвищення ролі інтелектуальної власності
у здійсненні державної політики, інноваційної діяльності, трансферту технологій, конкурентоспроможності товарів, робіт і послуг та інтеграції України до Європейського Союзу. Висвітлено
проблеми функціонування в Україні державної системи охорони
та захисту інтелектуальної власності, оформлення прав на об’єкти
інтелектуальної власності, охорони даних прав та їх законодавчого забезпечення, особливості взаємовідносин під час створення
та використання службових винаходів та об’єктів, віднесених до
державної таємниці, врегулювання спору щодо порушення прав
власності. Запропоновано нові методи проведення вартісної
оцінки прав власності та її використання у процесі формування
корпоративних прав.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА604112
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Додаток 7

Суб’єкти світового співтовариства
і Україна в контексті європейської
інтеграції і співробітництва
(вітчизняні наукові дослідження і
розробки в галузі політичних наук)

▪ Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції
й співробітництва = Osterreich und die Ukraine im Kontext
der europaischen Verstandigund und Kooperation: Матеріали
міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 квіт. 2003 р., Київ / Ред.: В.
Андрущенко; М. Мозер; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова,
Ін-т славістики Віден. ун-ту. — К., 2005. — 160 с. — укp.
На підставі узагальнення праць учених з різних країн світу викладено питання українсько-австрійських літературно-мовознавчих контактів у процесі культурно-історичного розвитку двох
європейських народів і наведено перспективи взаємовигідного
співробітництва. Висвітлено поетичне бачення світу австрійським поетом А.Окопенком у перекладах українською мовою
А.Мойсієнком, визначено мовні параметри часопису «Австрійсько-український огляд».
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС42102

▪ Боротьба з безробіттям і перспективи європейської
інтеграції / О. Горенко // Людина і політика. — 2001. — № 5.
— С. 113-135. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.
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КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І СПІВРОБІТНИЦТВА

Проаналізовано політику країн-членів ЄС у сфері безробіття, а
також ситуацію в соціальній сфері в країнах-кандидатах на вступ
до ЄС, зокрема Росії і України, та можливості їх вирішення в
контексті європейської інтеграції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ Великобританія в європейських інтеграційних процесах: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / В.Ю. Крушинський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 32 с.
— укp.
Уперше у вітчизняній політичній науці комплексно досліджено
характер і напрями еволюції позиції Великобританії щодо європейської інтеграції протягом 1970 рр. - початку XXI ст., проаналізовано принципи формування та з’ясовано засоби реалізації
політики цієї країни в європейських інтеграційних інституціях.
Запропоновано концепцію співвідношення національного та
наднаціонального, зокрема, на прикладі політики Великобританії щодо європейських інтеграційних процесів, наведено
практичні рекомендації стосовно формування та реалізації
європейської політики України. Визначено шляхи теоретичного
та концептуального аналізу проблеми формування та розвитку
політики Великобританії щодо європейської інтеграції, вдосконалено категоріально-понятійний апарат дослідженої проблеми.
Значну увагу приділено аналізу процесу прийняття та імплементації політичних рішень урядами країни стосовно європейських
інтеграційних структур.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА329014

▪ Використання інтеграційного досвіду країн Західної півкулі в інтеграційній стратегії України / Г.Д. Хоменко // Актуал. пробл. міжнар. відносин. — 2005. — Вип. 53, ч. 1. — С. 38-42.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68200
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ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

▪ Відносини «США-ЄС» і перспективи поширення інтеграційного процесу в Європі / В. Вакулич; НАН України.
Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — Кіровоград, 2000. — 52 с.
— Бібліогр.: с. 50-52. — укp.
Розглянуто політико-правову базу розширення Європейського
Союзу. Висвітлено процес зближення України з ЄС шляхом
поступового і реального використання та запровадження у політичну дійсність критеріїв і вимог, які висуваються європейськими управлінськими структурами до кандидатів і претендентів
на вступ до ЄС. Проаналізовано та критично осмислено американський вплив на сучасні інтеграційні процеси на європейському
континенті, більшість складних елементів процесу розширення ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА616627

▪ Відносини України з ОБСЄ: нові реалії / А. Тамм // Людина і політика. — 2003. — № 2. — С. 32-36. — Бібліогр.: 5 назв.
— укp.
Розглянуто різні напрями відносин України й ОБСЄ: участь у
миротворчій діяльності, співпраця з інститутами Організації,
робота з метою подолання негативних тенденцій в ОБСЄ, одержання допомоги у вирішенні складних економічних проблем
нашої держави та інших країн, розширення присутності представників нашої держави в робочих органах та польових місіях
цієї Організації, сприяння європейській та євроатлантичній
інтеграції України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ Вплив політики західних країн на розвиток українськопольських взаємовідносин у 90-х роках ХХ ст. / В. Моцок //
Людина і політика. — 2001. — № 5. — С. 26-34. — Бібліогр.: 18
назв. — укp.
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КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І СПІВРОБІТНИЦТВА

Проаналізовано українсько-польські відносини в 1990-х рр. Розглянуто особливості їх розвитку після розпаду СРСР та припинення існування системи Варшавського договору, характер
і наслідки тиску з боку провідних західних країн для розвитку
двосторонніх відносин. Зважаючи на те, що Польща і Україна
проводять зовнішню політику, спрямовану на зближення з європейськими та євроатлантичними інтеграційними системами, західні країни значним чином впливають на політику цих держав.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ Вплив Помаранчевої революції на невідворотність європейського шляху розвитку України: Матеріали десятої
міжнар. студент. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Київ.
міжнар. ун-ту, м.Київ, 14-15 трав. 2005 р. / Ред.: Х.В. Хачатурян;
Київ. міжнар. ун-т. — К., 2005. — 403 с. — (Молодий будівн.
України; № 18). — укp.
Проаналізовано фактори євроінтеграційного вибору України
після Помаранчевої революції. Розглянуто питання політичної
соціалізації особистості за умов євроінтеграції. Висвітлено проблеми європейської безпеки на сучасному етапі розвитку, роль
Великобританії у європейській політиці, а також міжнародних
судових інстанцій у забезпеченні дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Розкрито вплив «холодної війни» на
сучасні міжнародні відносини. Визначено шляхи вдосконалення
діяльності Конституційного Суду України в процесі проведення
судово-правової реформи, особливості структурних компонентів
Болонської декларації в аспекті її інтегрування в Україну.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69650

▪ Встановлення зв’язків з провідними країнами Західної
Європи як передумова інтеграції України у західноєвропейські і євроатлантичні структури / О.О. Ляшенко // Між195

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

нар. зв’язки України: наук. пошуки і знахідки: Міжвід. зб. наук.
пр. — 2001. — Вип. 10. — С. 127-135. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68306

▪ Геополітичні пріоритети України в сучасному світі: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ю.І. Шмаленко; Одес.
нац. юрид. акад. — О., 2002. — 19 с. — укp.
Проведено комплексний аналіз змісту, закономірностей, тенденцій, особливостей національних інтересів і геополітичних
пріоритетів України стосовно світових сил і регіональних особливостей власної геополітичної стратегії. Досліджено особливості формування української геополітики та визначено місце
України у сучасній геополітичній ситуації. Акцентовано увагу
на з’ясуванні базових національних інтересів, геополітичних
пріоритетів і стратегічних завдань зовнішньополітичного курсу
нашої держави. Різнобічно обгрунтовано позитивні та негативні
фактори, що впливають на українсько-російські міждержавні
відносини. Показано перспективи розвитку зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних зв’язків між Україною та Росією.
Виділено пріоритети геополітичної стратегії України стосовно її
інтеграції в Європейський Союз, інші євроатлантичні структури.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА317918

▪ Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення: Автореф.
дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Д.Є. Ключко; Харк. нац. ун-т
ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 23 с. — укp.
Проаналізовано складну, пов’язану з історичним минулим, геополітичну ситуацію України. Розроблено та обгрунтовано згідно
з геополітичними засадами та зовнішньополітичними реаліями
рекомендації щодо пошуку шляхів набуття Україною європейської ідентичності, залучення українського суспільства до євро196
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пейських цивілізаційних стандартів, визначення суб’єктності
країни за умов глобалізаційних геостратегічних конфігурацій
«центр-периферія». Розкрито роль національної еліти та державної бюрократії у здійсненні геостратегічних стосунків України, підкреслено необхідність здійснення політичної реформи в
Україні. Запропоновано, як фактор розв’язання геостратегічної
дилеми України, задіяти парадигму «транзитивної держави»
Ж.Готтмана. Визначено роль України в геостратегічних процесах
як ініціатора створення кадастру злочинів, що підпадатимуть
під визначення «тероризм». Підкреслено, що для успішної інтеграції України у євроатлантичні структури необхідно здійснити
адаптацію технічного, тактичного та оперативного рівнів безпеки
України до стандартів ЄС та НАТО. Наголошено на необхідності
технічної оперативно-тактичної сумісності системи безпеки
України з відповідною системою Євроатлантичного альянсу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА340367

▪ Глобалізація світу та вибір моделі розвитку сучасної
України. Питання політології / Ред.: М.І. Сазонов. — Х.,
2003. — 405 с. — (Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна;
№ 592, вип. 5). — укp.
Наведено геополітичне визначення України та описано метаморфози влади у контексті глобалізації. Проаналізовано роль політико-правового консенсусу в подоланні глобального конфлікту
цивілізацій. Розглянуто проблемне поле глобалізації світу в
контексті сучасної теорії конфлікту. Описано стратегії інноваційного розвитку за умов глобалізації, інтеграції посткомуністичних
систем до глобалізаційного простору з урахуванням перспектив
становлення ринку та держави. Розкрито сутність процесу глобалізації та його вплив на політичну стратегію країни. Висвітлено
перспективи національної держави за умов глобалізації в етнонаціональному вимірі, регіональну політику країни в контексті
європейської інтеграції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29137
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▪ Глобальні виміри європейської інтеграції / І.І. Вітер //
Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. Перспективи розв. зовнішньоекон. зв’язків України в контексті процесів глобалізації: Щоріч. наук. пр. — 2001. — Вип. 28. — С. 62-76. — Бібліогр.:
17 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69299

▪ Демократизаційний вимір євроінтеграції: рольові
функції та системні впливи Ради Європи: Автореф. дис...
д-ра політ. наук: 23.00.04 / І.С. Піляєв; НАН України. Ін-т світ.
економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 39 с. — укp.
Досліджено формування в рамках Ради Європи спільного політико-правового та культурно-цивілізаційного простору, обгрунтовано активний вплив цієї організації на політичну структуру
континенту. Вперше в контексті історичної еволюції загальноєвропейського процесу обгрунтовано перспективу й запропоновано механізм інтеграції РЄ та ЄС. Представлено та аргументовано
бачення Ради Європи як інституційного та політико-правового
фундаменту загальноєвропейської інтеграції та в перспективі
— створення пан’європейської конфедерації. Доведено, що на
відміну від ЄС, який базується на первинності економічних міркувань щодо приєднання нових членів, Рада Європи має стати
реальним механізмом забезпечення єдності Європи, включаючи
Україну та Росію, на тлі гуманістичних цінностей. Всебічно обгрунтовано тезу про «двоєдиний», біполярний характер загальноєвропейського інтеграційного простору, що вперше в історії
формується на конструктивно-консенсусній, альянсовій основі,
зумовленій співпадінням спільних європейських цінностей, стратегічних цілей та інтересів в економічній, військово-політичній
та культурно-духовній сферах.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА328865

198

ДОДАТОК 7. СУБ’ЄКТИ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА І УКРАЇНА В
КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І СПІВРОБІТНИЦТВА

▪ Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст / Ф. Барановський // Політ. менеджмент.
— 2006. — № 1. — С. 152-158. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Проаналізовано явище західноєвропейської інтеграції у світовій
політиці та економіці. Відзначено, що завдяки їй народам Європи вдалося вирішити дві важливі проблеми: усунути матеріальні
основи військових конфліктів між державами і створити сприятливі умови для інтернаціоналізації економічної діяльності.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24488

▪ Демократія і політичні партії Центральної та Східної
Європи / М.В. Примуш. — Донецьк: ДонНУ, 2002. — 176 с.
— Бібліогр.: 299 назв. — укp.
Висвітлено процеси демократизації в Центральній та Східній
Європі, європейській інтеграції, взаємозв’язки між політичними
партіями та партійними об’єднаннями. Охарактеризовано нові
форми взаємовідносин між політичними партіями, зорієнтованими на різні шляхи розвитку, як, наприклад, західники та центристи, особливості розвитку політичних партій в Центральній
та Східній Європі.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА636917

▪ Деякі проблеми України у контексті європейського інтегрування / О. Клименко // Дослідж. світ. політики: Зб. наук.
пр. — 2001. — Вип. 18. — С. 8-14. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723

▪ Екологічний контекст європейського інтегрування:
уроки для країн з перехідною економікою / О. Клименко
// Дослідж. світ. політики: Зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 21.
— С. 33-41. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723
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▪ Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. за
міжнар. участю, 29 трав. 2003 р., Київ. Т. 1 / Ред.: В.І. Луговий;
В.М. Князєв; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України.
— К., 2003. — 535 с. — Бібліогр.: в кінці ст. — укp.
Обговорено шляхи та механізми удосконалення системи державного управління в контексті інтеграції України в Європейський
Союз, сучасні пріоритети реформування політичної системи,
зважаючи на європейські цінності. Розглянуто питання трансформації культурного потенціалу, основ конфліктів, реструктуризації органів влади, впливу глобалізації та євроінтеграції на
ефективність державного управління. Значну увагу приділено
дослідженню особливостей розвитку інституту кар’єри, удосконалення управління персоналом державної служби, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В347551

▪ Євроінтеграційний курс України в західних вимірах
/ О. Мітрофанова // Дослідж. світ. політики: Зб. наук. пр.
— 2005. — Вип. 31. — С. 31-42. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723

▪ Європейська інтеграційна політика Великої Британії та
міжнародні чинники її формування (друга половина XX
- початок XXI ст.): Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.02 / Н.Л. Яковенко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 38 с. — укp.
Досліджено особливості формування та розвитку британської
європейської інтеграційної політики протягом другої половини XX - початку XXI ст. Простежено процес трансформації
політичних концепцій офіційного Лондона щодо формування
зовнішньої політики держави. Визначено основні етапи член200
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ства Великої Британії в ЄС (ЄЕС). Розглянуто офіційні погляди
Сполученого Королівства щодо європейської валютної системи.
Проаналізовано роль Великої Британії у європейському співробітництві у галузі безпеки та оборони. Показано вплив чинників «особливих відносин» з США та Співдружності націй на
формування британської державної європейської інтеграційної
політики. Досліджено еволюцію взаємовідносин між США та
Великою Британією протягом другої половини XX - початку XXI
ст. Відзначено суттєвий вплив чинника «особливих відносин» у
формуванні позиції держави серед партнерів по ЄС та привілейованої ролі в НАТО. Показано синхронізацію дій Вашингтона
та Лондона у боротьбі з міжнародним тероризмом після подій
11 вересня 2001 р. Проаналізовано процес трансформації Імперії
у Співдружність. Розкрито вплив чинника Співдружності на
вступ Британії до ЄЕС. Встановлено поступове зменшення його
ролі у формуванні британської європолітики. Проаналізовано
співробітництво між Сполученим Королівством та Україною.
Обгрунтовано потенційну можливість активізації україно-британської взаємодії.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА339483

▪ Європейська інтеграція як елемент глобалізаційного
розвитку/ Ф. Барановський // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. — 2004. — Вип. 25. — С. 181-192. — Бібліогр.: 3
назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69635

▪ Європейська політика об’єднаної Німеччини: Автореф.
дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / С.В. Кондратюк; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.
На підставі порівняльного аналізу європейської політики урядів
Г. Коля (1982-1998 рр.) та Г. Шрьодера (1998-2002 рр.) досліджено
еволюцію підходів правлячих кіл ФРН до європейської інтегра201
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ції. Визначено вплив європейської політики ФРН на досягнення
державної єдності німецького народу в процесі подолання воєнно-політичного розколу континенту. Проаналізовано процес
«нормалізації» німецької зовнішньої політики й адаптації німецько-французьких відносин до нового положення об’єднаної
Німеччини в Європі. Розглянуто особливості формування основних напрямків німецької інтеграційної політики та з’ясовано
причину невідповідностей в європейській політиці ФРН після
1990 р. Досліджено еволюцію підходів урядових і наукових кіл
об’єднаної Німеччини до євроінтеграційного курсу України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА323297

▪ Європейська політична інтеграція в сучасній цивілізаційній системі: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 /
О.Ю. Полтораков; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 16 с. — укp.
Встановлено можливості та межі застосування цивілізаційної
теорії щодо процесів політичної інтеграції у Європі. Вперше досліджено роль і місце цивілізаційних факторів у європейських
інтеграційних процесах, починаючи з 1990-х рр., встановлено
вплив парадигм «європейської ідентичності» та «європейських
цінностей» на політику країн-членів Євросоюзу з урахуванням
унікальності даних феноменів. На підставі сучасного цивілізаційного підходу проаналізовано соціально-політичні та воєнно-політичні процеси. Аргументовано існування практичного
співвідношення цивілізаційної ідентичності з діяльністю міжнародних регіональних організацій (НАТО та ЄС), що виявляється
у зовнішньополітичних відносинах країн Європи у межах даних
міжнародних організацій, а також з країнами, які не входять до
складу НАТО та ЄС (США, Туреччиною, Росією та Україною).
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА332261
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▪ Європейський вибір України: Моногр. / С.Д. Василенко;
Одес. нац. морс. акад. — О., 2003. — 212 с. — Бібліогр.: с. 192209. — укp.
Розглянуто сутність геополітики, яка за умов розбудови незалежної України набуває особливо важливого теоретичного та
практичного значенння. Охарактеризовано процеси євроінтеграції України, що стосуються європейського вибору української
держави на сучасному етапі розвитку. Висвітлено проблеми
розвитку загальноєвропейського політичного процесу, формування європейського вектора української геополітики, інтеграції
України в європейські структури. Обгрунтовано необхідність
проведення власного геополітичного курсу України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА649650

▪ Європейський Союз: досвід розширення і Україна: Моногр. / В.В. Копійка. — К.: Юрид. думка, 2005. — 445 с. — Бібліогр.: 639 назв. — укp.
Висвітлено концептуально-теоретичні засади дослідження європейської інтеграції. Проаналізовано місце та роль феномену
розширення в європейському інтеграційному процесі як самогенерувальну форму розвитку Європейського Союзу (ЄС), етапи та
особливості розширення ЄС у 1960-1990 рр., основні передумови
та значення розширення ЄС на Схід, а також взаємовідносини ЄС
з Україною та Росією в контексті розширення 2004 р. Визначено
основні тенденції та перспективи співробітництва Росії та ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА665934

▪ Європейський Союз: заснування і етапи становлення:
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2001. — 447 с. — Бібліогр.: 173
назв. — укp.
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Висвітлено витоки й еволюцію ідей та концепцій єдиної Європи. Здійснено грунтовний аналіз концептуально-теоретичних
підходів до шляхів розвитку європейської інтеграції, а також
сучасних моделей та концепцій євроінтеграційних процесів.
Наведено загальну характеристику основних етапів становлення
комунітарного економічного, валютно-фінансового, політикоправового і соціального простору. Розглянуто питання еволюції
спільної політики Співтовариства, розвитку інституціональної
системи Європейського Союзу, розширення та поглиблення
євроінтеграційних процесів, формування співробітництва країнчленів у зовнішньополітичній сфері. Акцентовано увагу на проблематиці входження України в ЄС. Проаналізовано підсумки
й уроки європейської інтеграції, а також висвітлено проблеми,
які доведеться розв’язувати Євросоюзу у новому тисячолітті.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА615433

▪ Європейський Союз і країни Центральної та Східної
Європи: політичні стратегії інтеграції / О.О. Ковальова //
Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2002.
— Вип. 18. — С. 403-410. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69395

▪ Європейський Союз після розширення: проблеми, перспективи, «український контекст»: Наук. доп., виголош. на
засід. вчен. ради Нац. ін-ту стратег. дослідж. 22 груд. 2004 р. /
П. Рудяков. — К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2005. — 29 с. — укp.
Проаналізовано основні політичні та економічні аспекти розширення Європейського Союзу. Розглянуто питання сучасного
європейського інтеграційного процесу в українському контексті,
висвітлено роль «помаранчевої революції» у прискоренні євроінтеграційного поступу України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р103455
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▪ Європейські інтеграційні процеси та транскордонне
співробітництво: міжнародні відносини, економіка, політика, історія, право: Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.
студ., асп. і молодих науковців, м. Луцьк, 30 верес. - 1 жовт.
2004 р. / Ред.: І.Д. Олексеюк; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки.
— Луцьк: Вежа, 2004. — 188 с. — укp.
Проаналізовано політичні, історичні, економічні, правові та
географічні особливості інтеграції. Розглянуто проблеми та
перспективи входження України до Європейського Союзу. Викладено специфіку транскордонного співробітництва на прикордонних територіях країн європейського континенту.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА657409

▪ Європейські інтеграційні процеси і транскордонне
співробітництво: міжнародні відносини, економіка,
політика, географія, історія, право: Тези доп. ІІ Міжнар.
наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих науковців, 19-20 трав.
2005 р. / Ред.: І.Д. Олексеюк; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки.
— Луцьк: РВВ «Вежа», 2005. — 510 с. — укp.
Висвітлено проблеми вступу України в європейські та євроатлантичні структури, етнополітичні та культурно-цивілізаційні
проблеми розвитку країн Центральної та Східної Європи. Розглянуто єврорегіон як форму активізації зовнішньоекономічної
діяльності у новому форматі транскордонного співробітництва,
показано значення інформаційних технологій для економічного розвитку країн за умов глобалізації. Наведено перспективи
розвитку державного ладу української держави у контексті
демократичних перетворень, розкрито геополітичні аспекти забезпечення енергетичної безпеки.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА666248
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▪ Єврорегіональний і транскордонний вимір європейської інтеграції: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 /
О.І. Дікарєв; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2000. — 19 с. — укp.
Досліджено єврорегіональну інтеграцію, політичну стратегію ЄС
та України у сфері транскордонної співпраці, процеси утворення
нових типів дійових осіб у міжнародних відносинах (МВ) країн
Європи, особливості регіональної політики ЄС, сучасні політичні
концепції розширення та поглиблення інтеграційних процесів
на європейському континенті, прикордонні та транскордонні,
єврорегіональні моделі співпраці між територіальними спільнотами, висвітлено співпрацю різних інститутів ЄС та України
у транскордонному вимірі МВ, явище співробітництва європейських регіонів, витоки, умови реалізації, концепції та принципи,
на базі яких здійснюється відповідна політика України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА311276

▪ Єврорегіони: потенціал міжетнічної гармонізації: Зб.
наук. пр. / Ред.: В.І. Андрійко; Буков. політол. центр, Регіон.
представництво Фонду ім. Ф.Еберта в Україні, Білорусі та
Молдові. — Чернівці: Букрек, 2004. — 255 с. — укp.
Запропоновано європейські критерії транскордонного співробітництва України «Інтеррегіо». Висвітлено демократичні процеси у країнах Центрально-Східної Європи та їх роль в оптимізації
транскордонного співробітництва. Визначено місце єврорегіонів в
інтеграційному полі Європи, проаналізовано досвід країн Вишеградської групи. Розглянуто проблеми етнічної толерантності у поліетнічному середовищі на прикладі єврорегіону «Верхній Прут».
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА653352

▪ Загальний курс європеїстики: Навч. посіб. / М.В. Гудзь,
П.В. Гудзь. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 274 с. — укp.
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Викладено зміст базових понять функціонування Європейського
Союзу, розглянуто історію та сучасність європейської інтеграції.
Розкрито сутність соціальної, економічної, спільної сільськогосподарської, регіональної, молодіжної, освітньої, наукової
та культурної політики ЄС, висвітлено місце України в системі
євроінтеграційних відносин. Описано систему та органи управління, угоди, спільний ринок праці ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА673427

▪ Загальноєвропейський інтеграційний процес і сучасна
геостратегія України / С. Василенко // Людина і політика.
— 2000. — № 5. — С. 30-34. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
Розглянуто геополітичну стратегію України в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. Подано стислу
ретроспективу інтеграційних процесів у Європі. Наголошено,
що для України особливість нинішнього етапу загальноєвропейського процесу полягає в тому, що наша держава є
незалежним активним суб’єктом міжнародної політики. Проаналізовано різні напрями української геостратегії (стосунки
з Європою, Російською Федерацією, найближчими сусідами).
Ключ. слова: «Велика Європа», інтеграційні процеси, європейський вибір, геополітична стратегія України
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ «Запад-Восток» и феномен славянской цивилизации
/ Ю.М. Теплицкий; Восточноукр. гос. ун-т. — Луганск, 1999.
— 313 с. — Библиогр.: 169 назв. — рус.
Монография посвящена истории славянских народов за более
чем тысячелетний период; анализу ее через призму взаимоотношений как с европейскими, так и азиатскими странами, что
позволяет выявить формирование ментальности, ключевых моментов развития славянства, обозначить параметры, в соответ207

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

ствии с которыми страны и народы, получившие суверенитет
после распада советской империи, могут уйти от многовековых
попыток построения некоего «антизападного контрмира»
— тенденции, восходящей к византийско-имперским истокам
и традициям. Материалы работы свидетельствуют: славянский
мир является важнейшим социокультурным интеграционным
фактором единения Запада и Востока. Данные показывают, что
попытка того или иного народа достичь более высокого цивилизационного уровня таит в себе не только возможность взлета,
но и вариант падения ниже исходного уровня развития в ходе
конфликта существующей реальности с обретающей статус
существования. Определяется вектор общецивилизационного
развития человечества, следование которому позволяет достичь
успеха и процветания, игнорирование — обрекает на стагнацию
и социальные конфликты. Содержащиеся в работе выводы и
обобщения призваны оказывать содействие в решении задач
становления и развития украинского государства, позволяют
осмыслить социально-экономические процессы, происходящие
в обществе, определить пути их решения с целью исключения
социальных потрясений и конфликтов.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА592687

▪ Зовнішньополітичний образ України та чинники його
формування в друкованих англомовних ЗМІ в умовах
трансформації суспільства: Автореф. дис... канд. політ.
наук: 23.00.02 / О.В. Бойко; НАН України. Ін-т політ. і етнонац.
досліджень. — К., 2001. — 22 с. — укp.
Здійснено контент-аналіз публікацій на українську тематику у зарубіжних англомовних мас-медіа, завдяки чому визначено консолідований політичний образ України, сформований у свідомості
закордонних споживачів інформації. Досліджено теоретичний
і практичний аспекти творення нових технологій формування
об’єктивного зовнішньополітичного іміджу України. Запропо208
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новано шляхи використання іміджевого потенціалу щодо переорієнтації міжнародної громадської думки про Україну з метою
її інтеграції у європейський і світовий політичний, економічний
та культурно-інформаційний простір.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА317054

▪ Зовнішня політика та дипломатія: витоки, традиції, новації / Ред.: Б.І. Гуменюк. — К., 2003. — 543 с. — (Наук. вісн.
Дип. акад. України; Вип. 8). — укp.
Висвітлено концепцію підготовки національної еліти в Україні, практичні аспекти підготовки і проведення переговорів у
конфліктній ситуації. Розглянуто питання євроінтеграції та
економічної безпеки держави. Проаналізовано співробітництво
України з Італією у гуманітарній сфері на сучасному етапі, діяльність ООН щодо імплементації мирної угоди в Боснії та Герцеговині. Визначено пріоритетні напрями міждержавних відносин і
співробітництва України і східних країн, основні етапи розвитку
українсько-іранських відносин в 1992-2002 рр.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69678

▪ Інтеграція України у європейські та євроатлантичні структури (90-і роки ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 /
О.О. Лященко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 17 с. — укp.
На підставі узагальнення даних літературних і наукових джерел
розглянуто теоретичні, правові та зовнішньополітичні передумови інтеграційної політики України. Визначено напрямки
зовнішньополітичної та внутрішньої діяльності країни, встановлено їх взаємозалежність у процесі її інтеграції в європейські та
євроатлантичні структури. Досліджено історію відносин України
з провідними інтеграційними структурами Європи, розглянуто
її діяльність у ОБСЄ та Раді Європи. Визначено закономірності
209

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

становлення партнерства з НАТО. Проаналізовано зміст і характер співпраці між Україною та ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА318726

▪ Інтелігенція і влада: Громад.-політ. наук. зб. / Ред.: Г.І. Гончарук; Одес. нац. політехн. ун-т. — О.: Астропринт, 2005. — 263 с.
— (Історія; Вип. 5). — укp.
Розглянуто питання давньої, нової та новітньої історії України. Наведено результати наукового дослідження населення Уманщини
в добу Київської Русі. Висвітлено юридичний статус органів місцевого самоврядування міст Новоросії наприкінці XVIII - першій
половині ХІХ ст. Розкрито роль купців у промисловому розвитку
міст Херсонської губернії в першій половині ХІХ ст., правові
умови розвитку кредитно-банківських установ в 1860-1870 рр.
на Півдні України. Представлено ретроспективний аналіз політики пролетаризації освіти України в 1920-х рр., історіографічні
оцінки всесоюзних переписів населення другої половини ХХ ст.
Визначено перспективи євроінтеграції України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж71797

▪ Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2003 р. Ч. 2 /
Ред.: М.Є. Скиба; Нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин, Технол. ун-т Поділля. — Хмельниц., 2003. — 148 с. — укp.
Висвітлено особливості організації процесу тестування знань.
Описано модель методики навчання інформатики. Проаналізовано вплив інтернет-технологій на формування особистості
студентів, стереотипи як базис інформаційних технологій.
Визначено шляхи створення системи віддаленого управління
віртуальними хостами WEB-сервера. Розглянуто проблеми реформування інформаційної діяльності ООН, питання розробки
аналітичних технологій підтримки прийняття рішень. Розкрито
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деякі аспекти використання інформаційних систем рівноправних обчислень у наукових дослідженнях, зовнішньополітичний
аспект інформаційної безпеки України. Значну увагу приділено
проблемам економічної інтеграції країни у Європейський Союз.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В346937

▪ Історія очима молодих дослідників: Зб. наук. пр. Міжнар.
студ. наук. конф., Донецьк, 2-4 груд. 1999 р . Т. 2 / Ін-т історії
України НАН України, Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1999.
— 244 с. — укp.
Розглянуто актуальні питання всесвітньої історії: зовнішньополітичний курс Німеччини кінця ХІХ - початку ХХ ст. в оцінці
ліберально-демократичної думки Росії, польсько-радянські
відносини 30-х рр. та їх вплив на формування радянської репресивної політики, проблеми націоналізації вугільної промисловості Великої Британії у 1947-1960 рр., співробітництво України
і Німеччини у політичній та економічній сферах у 90-ті рр. ХХ
ст. Проаналізовано політичну систему України у роки незалежності, причини недотримання прав людини в країні та шляхи
поліпшення ситуації, характерні риси суспільно-політичного
молодіжного руху, становлення інституту президентства. Значну увагу приділено міжнародним відносинам та зовнішній
політиці України, у т.ч. проблемам інтеграції держави, впливу
комп’ютерних інформаційних технологій на розвиток міжнародних відносин, конфліктам етнічних меншин у Центральній та
Східній Європі тощо.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В343095

▪ Кордони єднання. Проблеми міжетнічних відносин
у Карпатському єврорегіоні: Матеріали міжнар. наук.практ. конф. «Кордони єднання», 19-21 квіт. 2001 р., Ужгород,
Україна / Ред.: М.П. Макара; Закарпат. облрада, Закарпат.
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облдержадмін. Від. у справах національностей та міграції.
— Ужгород: Карпати, 2001. — 78 с. — укp.
Проаналізовано стан міжетнічних відносин у Карпатському
єврорегіоні, його місце у розвитку європейських інтеграційних
процесів. Розглянуто історію створення Карпатського фонду,
з’ясовано його мету та завдання. Обговорено особливості створення та розвитку Союзу русинів-українців Словаччини, його
прикордонного культурного співробітництва.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА621266

▪ Курс України на інтеграцію до Європейського Союзу:
регіональні виміри громадської підтримки: Моногр. / Ред.:
Ю.І. Макар; Чернівец. регіон. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. виконав. влади
і місцевого самоврядування, керівників держ. п-в, установ та
орг., Чернівец. нац ун-т ім. Ю Федьковича. Каф. політології та
соціології. — Чернівці: Прут, 2002. — 88 с.: іл. — укp.
Наведено результати регіонального соціологічного дослідження
громадської думки, проведеного влітку 2000 р. в Чернівецькій
області за дорученням Кабінету Міністрів України Чернівецьким
регіональним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, керівників державних підприємств, установ та
організацій. Розглянуто історичні та етнічні особливості регіону.
Проаналізовано зовнішньо- та внутрішньополітичні орієнтації
населення Буковини.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА634787

▪ Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій: Матеріали наук.-практ. конф., 23 трав. 2003 р. / Ред.: В.А. Гошовська;
Нац. акад. упр.. — К., 2003. — 328 с. — укp.

212

ДОДАТОК 7. СУБ’ЄКТИ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА І УКРАЇНА В
КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І СПІВРОБІТНИЦТВА

Проаналізовано суспільно-релігійні відносини у контексті формування національної ідентичності. Розглянуто проблему глобалізації у політичних доктринах Соцінтерну, актуальні питання
інтеграції України до Європейського Союзу. Описано трансформаційні процеси і теорії перехідного суспільства. Висвітлено
формування глобального техногенного простору, особливості
еволюції постіндустріального суспільства, формування етичної
моделі західної цивілізації. Визначено основні напрямки сучасної геополітики. Розкрито аспекти мусульманської концепції
прав людини у порівнянні з ліберальною теорією.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА646360

▪ Майбутнє об’єднаної Європи в світлі моєї теорії етноекономічних симбіозів: Моногр. / Є.А. Ситник. — Донецьк,
2005. — 72 с.: мал. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.
Подано оригінальну теоретичну модель існування та розвитку
різних економічних систем, на історичному матеріалі доведено її
евристичні можливості. Охарактеризовано речовинні та інформаційні обміни між системами, що співіснують, сформульовано
закономірності та наслідки цих обмінів у економічній, політичній та мовній сферах. Розглянуто шляхи та перспективи інтеграційних процесів на континенті.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА664495

▪ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Азербайджан-Україна: перспективи розвитку
стратегічного партнерства», присвяченої 80-річчю Президента Азербайджанської Республіки Гейдара Алієва /
Упоряд.: Ф. Агазаде; А. Гулієв; Посольство Азербайджан. Республіки в Україні, Республіці Білорусь і Республіці Молдова.
— Х.: ФОРТ, 2003. — 208 с.: іл. — укp.
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Висвітлено реалії і перспективи стратегічного партнерства між
Україною й Азербайджаном. Розглянуто питання інтеграції
України та Азербайджану до європейського співтовариства.
Визначено роль особистості у розвитку держави, колективу. Висвітлено перспективи розвитку відносин між Україною та Азербайджаном в області авіації.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА642686

▪ Медіа. Бізнес. Громадськість. Влада: взаємодія на шляху
до євроінтеграції: Матеріали укр.-пол. наук.-практ. конф.
«Регіон. засоби мас. інформації, бізнес. структури та органи
місц. самоврядування: взаємодія на шляху до євроінтеграції
(досвід України та Польщі)» / Ред.: І. Бакушевич; К. Кашуба.
— Т.: ТІСІТ, 2003. — 255 с.: рис., табл. — укp.
Розглянуто сучасний стан, проблеми та можливості співпраці
засобів масової інформації з бізнесом, владою і громадським сектором, розкрито їх роль у поінформуванні суспільства про ідеї
та цінності європейської інтеграції. Проаналізовано особливості
комерційного використання Інтернету підприємствами Підкарпатського воєводства, висвітлено історичні аспекти розвитку
місцевої української преси в контексті українсько-польських
стосунків.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС38601

▪ Міжнародна діяльність політичних партій України: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / В.А. Малярчук; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2005. — 32 с. — укp.
Комплексно досліджено міжнародну діяльність політичних партій України. На підставі історіографічного аналізу та узагальнення теорій міжнародної політики висвітлено участь політичних
партій у міжпарламентському співробітництві, партійне представництво в політичних групах парламентських асамблей між214
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народних організацій, членство у міжнародних міжпартійних
союзах. Міжпартійне співробітництво розглянуто як фактор зовнішньополітичної консолідації партійних еліт. Проаналізовано
стан агрегування й артикуляції політичними партіями України
суспільних інтересів щодо зовнішньої політики та партійний
вплив на процес прийняття політичних рішень. Доведено, що залучення політичних партій до міжнародної партійно-політичної
комунікації є передумовою демократичної трансформації національної партійної системи та важливим напрямом європейської
інтеграції України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА339258

▪ Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція
України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Абрамов,
Л.С. Голопатюк, О.Ф. Деменко, П.О. Демчук, П.О. Казенко;
Ред.: Л.С. Голопатюк; Нац. акад. оборони України. — К.:
НАОУ, 2005. — 403 с. — укp.
Розглянуто часткові теорії та загальні концепції міжнародних
відносин. Проаналізовано особливості утворення та функціонування різних видів міжнародних організацій, наведено їх загальну характеристику. Визначено сутність міжнародної інтеграції,
досліджено історію створення та основні напрямки діяльності
ООН. Розглянуто структуру НАТО та механізм її функціонування за сучасних умов. Висвітлено економічні аспекти співробітництва держав-членів НАТО, проаналізовано основні інтеграційні
процеси та вплив політичних і воєнних чинників на їх активізацію. Визначено роль НАТО в структурі сучасних міжнародних
відносин у системі європейської безпеки. Розглянуто стратегію
євроатлантичної інтеграції України та міжнародну миротворчу
діяльність національних Збройних сил.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА666525
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▪ Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної
інтеграції: Навч. посіб. / П.О. Демчук; Нац. акад. оборони
України. — К.: ППП, 2004. — 251 с. — Бібліогр.: 43 назв. — укp.
Розкрито сутність, зміст і тенденції розвитку міжнародних відносин. Висвітлено проблеми прогнозування розвитку міжнародних систем. Описано стратегію і полістратегію у міжнародних
відносинах, особливості сучасного світового політичного процесу. Проаналізовано роль міжнародних організацій у системі
міжнародної безпеки. Значну увагу приділено проблемам європейської інтеграції, НАТО в системі міжнародних міжурядових
організацій.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА650290

▪ Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки:
Міжвід. зб. наук. пр. Вип. 14 / Ред.: С.В. Віднянський; НАН
України. Ін-т історії України. — К., 2005. — 385 с. — укp.
Проаналізовано причини та політичні наслідки виходу України
на міжнародну арену наприкінці Другої світової війни, а також
наслідки депортації поляків та українців 1944-1946 рр. Розглянуто питання становлення українсько-британських політичних
відносин в 1991-2000 рр., договірно-правової основи українськоіталійських відносин в 1990-ті рр. Висвітлено перспективи торговельно-економічних відносин між Україною та Францією, українсько-німецькі політичні відносини на початку ХХІ ст., досвід
Вишеградського співробітництва в контексті реалізації сучасної
євроінтеграційної стратегії України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68306

▪ Міжнаціональні аспекти консолідації українського суспільства (регіональна модель) / С.І. Мітряєва; Нац. ін-т стратег.
дослідж. при Адмін. Президента України. Закарпат. філ. — К.;
Ужгород, 2001. — 173 с. — (Сер. «Регіон. розв.»; Вип. 5). — укp.
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Розглянуто найважливіші аспекти формування стратегії міжнаціональної консолідації в Україні з урахуванням європейського
досвіду трансформації політичної системи та побудови громадянського суспільства. Акцентовано увагу на питаннях соціокультурної інтеграції за умов поліетнічності на прикладі регіональної
моделі. Проаналізовано тенденції та еволюцію правового статусу
національних меншин у межах Європейського співтовариства.
Висвітлено права національних меншин у політично-правовому
просторі суверенної України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА612310

▪ Місцеве самоврядування в умовах демократичної держави: Зб. наук. доп. / Ред.: Ю.П. Битяк; Ін-т держ. буд-ва та місц. самоврядування АПН України . — Х.: Право, 2005. — 120 с. — укp.
Розглянуто проблему розвитку та функціонування місцевого самоврядування (МС) за умов демократичної, соціальної, правової
держави. Висвітлено питання конституційного регулювання розвитку МС в Україні та інших європейських державах, розвитку
транскордонного співробітництва суб’єктів МС за умов європейської інтеграції та регіоналізації. Проаналізовано зарубіжний
досвід визначення компетенції органів МС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА662325

▪ Мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у
європейському просторі (соціально-філософський аналіз):
Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / Т.С. Скубашевська;
Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2005. — 19 с. — укp.
Обгрунтовано місце та роль мовних стратегій у здійсненні
міжкультурного діалогу в сучасному європейському просторі.
Визначено співвідношення мовних тенденцій, шляхи та засоби
поліпшення вивчення іноземних мов у навчальних закладах
України. Доведено, що сучасні європейські інтегративні процеси
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інтенсифікують взаємодію народів і культур, створюють унікальну атмосферу співіснування в єдиному просторі культурних,
етнічних, конфесійних суперечностей і потребують поглиблення
діалогічного взаєморозуміння. Обгрунтовано значення мовних
стратегій як одного з головних засобів налагодження міжкультурного діалогу, досягнення толерантності та взаєморозуміння,
подолання суперечностей і конфліктів, які час від часу виникають в європейському просторі. Зазначено негативний вплив відсутності мовних стратегій і наявності політичної застережливості
щодо вивчення іноземних мов і політики обмеження спілкування народів у колишньому СРСР на відсторонення України від
загальноєвропейського діалогу. В останнє десятиріччя виявлено
посилення процесів міграції українців до європейського простору, що сприяє визнанню української спільноти як рівноправного партнера євроінтеграційних процесів. Обгрунтовано
необхідність поглибленого вивчення європейських мов як базового принципу сучасної освітньої політики України. Зазначено,
що умовою ефективного налагодження міжкультурного діалогу
в європейському просторі є освоєння декількох іноземних мов
і досконале вивчення рідної. Наведено практичні рекомендації
щодо поліпшення викладання та вивчення іноземних мов у навчальних закладах України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА335573

▪ Модернізація політики та управління в Німеччині та
Україні у контексті євроінтеграції: Матеріали І-ї Міжнар.
наук.-практ. конф., 26-28 трав. 2005 р., Черкаси / Черкас. держ.
технол. ун-т. — Черкаси, 2005. — 135 с. — укp.
Проаналізовано євроінтеграційні напрями міжнародного торговельно-економічного співробітництва Черкаського регіону.
Розглянуто європейську інтеграцію як фактор модернізації
економічної політики в Україні, податкову політику як стимулювальний фактор наближення до євростандартів. Висвітлено
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пріоритетні напрями та проблеми євроінтеграційного реформування банківської системи, засади стратегічного управління
за умов євроінтеграції, перспективи євроінтеграційної стратегії
країни, світовий досвід державного регулювання інноваційної
активності суб’єктів економічної системи. Визначено економічні,
юридичні та організаційно-фінансові передумови формування
системи іпотечного житлового кредитування в Україні, основні
фактори ефективності управління регіональними фінансовими
потоками.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА674476

▪ Національні меншини країн Європейського Союзу в
контексті інтеграційних процесів / А. Назаревич, С. Трохимчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 112 с.
— (Країнознавство: 5. 1). — Бібліогр.: 42 назв. — укp.
Розглянуто визначення терміну «етнічна меншина» у міжнародно-правових документах, наведено теоретичні обгрунтування
терміну. Розкрито статус та наведено характеристику етнічних
меншин держав-членів Європейського Союзу (ЄС). Значну увагу
приділено захисту прав етнічних меншин у контексті інтеграційних процесів ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА638071

▪ О цивилизационных предпосылках интеграционной
политики Украины / В. Тарасевич, В. Лебедева // Экономика
Украины. — 2006. — № 3. — С. 47-54. — рус.
Сформульовано гіпотезу про серединний цивілізаційний шлях
України. Обгрунтовано необхідність розробки українського
Проекту Нової Великої Європи. Запропоновано деякі політикоекономічні заходи щодо ефективної європейської та євразійської
інтеграції України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж28099
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▪ Перспективи лівої ідеології в умовах соціальних трансформацій (Які українські ліві відповідають на виклики
сучасності?): Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 жовт. 2003 р.
/ Ред.: В.О. Єлецький; Соц. асоц. України, Ін-т соціол. НАН
України. — К.: Ін-т соціол. НАН України, 2003. — 234 с. — укp.
Висвітлено проблеми комуністичної, соціалістичної та соціал-демократичної течій лівої ідеології, їх перспективи в Україні, Європі
та у світі в цілому. Розглянуто питання боротьби з тероризмом,
глобалізації, євроінтеграції. Розкрито суть поняття соціально
орієнтованої економіки за сучасних умов.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА646024

▪ Перспективи розвитку єврорегіонів за участю України
в контексті розширення ЄС / Т.І. Шинкаренко // Актуал.
пробл. міжнар. відносин. — 2005. — Вип. 53, ч. 1. — С. 18-22.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68200

▪ Перспективи та деякі актуальні проблеми розвитку
співробітництва України з Європейським Союзом у галузі спільної зовнішньої політики та політики безпеки
/ Г.О. Музика // Актуал. пробл. міжнар. відносин. — 2005.
— Вип. 53, ч. 1. — С. 57-60.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68200

▪ Політико-історичний вимір європейської традиції / В.
Вакулич; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — Кіровоград, 2000. — 62 с. — укp.
У контексті критичного аналізу західної політичної думки, а
також досягнень європейського континенту в поступовому переході до політичного процесу інтеграції розглянуто проблему походження європейської інтеграційної традиції. Проаналізовано
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американський вплив на формування організаційних структур
інтеграційного характеру.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА616624

▪ Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: Моногр./ Ю.Г.Кальниш. –К.: Вид.
НАДУ, 2006.-272 с.- укр.
▪ Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів / В. Бурдяк, Н. Ротар; Чернів. нац. ун-т ім.
Ю.Федьковича. — Чернівці: Рута, 2004. — 328 с. — укp.
Розглянуто теоретичні проблеми дослідження політичної
культури. Проаналізовано основні характеристики та тенденції
розвитку політичної культури країн-членів Європейського Союзу та посткомуністичних країн, зорієнтованих на європейську
інтеграцію. Особливу увагу приділено питанням демократизації
політичної культури країн-членів Євросоюзу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА653774

▪ Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08
/ С.Т. Онуфрів; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005.
— 20 с. — укp.
Обгрунтовано концептуальні засади політичного дискурсу
засобів масової інформації (ЗМІ) України та розглянуто політичні, економічні, соціальні, культурні, трансформаційні реалії
сучасного українського політикуму з використанням постколоніальної методології. Виявлено нові сутнісні характеристики
політичного дискурсу сучасних ЗМІ України. Проаналізовано
негативний вплив тоталітарного (комуністично-радянського) та
колоніального (російсько-імперського) дискурсів на розвиток
сучасних мас-медіа. На підставі аналізу українських ЗМІ визна221
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чено параметри основних кодів політичного дискурсу — націодержавотвірний, інформаційно-комунікативний, міфотворчий,
риторичний. Вперше зроблено спробу концептуального дослідження російсько-українських взаємин за матеріалами ЗМІ
як боротьби двох дискурсів. Обгрунтовано тезу про подібність
сучасного російсько-імперського дискурсу до експансіоністського дискурсу «класичних» колоніальних імперій. З’ясовано роль
політичного дискурсу ЗМІ у процесі подолання стереотипів в
українсько-польських відносинах. Визначено вплив вітчизняних
мас-медіа на інтеграційні процеси України до Європи. Охарактеризовано політику провідних американських газет щодо політичної ситуації в Україні.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА335761

▪ Політичні детермінанти зближення України з Європейським Союзом: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04
/ В.М. Вакулич; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар.
відносин. — К., 2001. — 15 с. — укp.
Висвітлено політичні аспекти європейського інтегрування України, зокрема, розглянуто стан і перспективи зближення з міжнародною інтеграційною структурою — Європейським Союзом
(ЄС). Комплексно проаналізовано базові документи ЄС, які визначають стратегію європейців щодо перспектив залучення України
до інтеграційного процесу, що дозволило з’ясувати особливості
стратегічних імперативів Союзу і проблем його розширення, а
також розглянути конкретні механізми їх реалізації безпосередньо в «українському контексті» . Зроблено висновок, що позиція
ЄС, визначена, певною мірою у «Спільній стратегії Європейської
ради щодо України», створює сприятливі передумови для нашої
країни в реалізації ідеї зближення з ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА316552
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▪ Пріоритети регіональної інтеграції України в аспекті її
євроінтеграційної політики / Д.Р. Шпак // Актуал. пробл.
міжнар. відносин. — 2003. — Вип. 43, ч. 2. — С. 24-27.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68200

▪ Проблеми європейської інтеграції і транскордонного
співробітництва: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.,
м.Луцьк, 29-30 верес. 2005 р. / Ред.: І.Я. Коцан; Волин. держ. ун-т
ім. Л.Українки, Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Луцьк: РВВ
«Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2005. — 542 с. — укp.
Викладено питання європейської інтеграції (ЄІ) та транскордонного співробітництва. Висвітлено геополітичні, історичні,
економічні, географічні та правові особливості ЄІ, проблеми та
перспективи входження України до Європейського Союзу, соціально-економічні проблеми розвитку прикордонних територій.
Розглянуто специфіку регіональної політики та проаналізовано
досвід транскордонного співробітництва на даних територіях
країн європейського континенту.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА666242

▪ Публіцистика і політика: Зб. наук. пр. Вип. 3 / Ред.:
В.В. Різун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики.
— К., 2002. — 176 с. — укp.
Розглянуто проблему відкритості інформаційного простору і
демократичних перетворень в Україні, проблеми і перспективи залучення ЗМІ до інформаційної підтримки європейської
інтеграції держави, свободу слова як одну з передумов формування громадської думки у сучасному українському суспільстві.
Визначено шляхи забезпечення інформаційної безпеки країни.
Проаналізовано вплив телебачення на суспільну поведінку електорату під час виборів.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70817
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▪ Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі: Моногр. / І.С. Піляєв. — К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2003.
— 436 с. — укp.
Розкрито засади сучасного євроінтеграційного процесу. Розглянуто Раду Європи (РЄ) як політико-правовий інститут загальноєвропейської інтеграції (ЗЄІ). Висвітлено проблеми біполярності
ЗЄІ. Проаналізовано відносини РЄ з Західноєвропейським Союзом у контексті формування євроінтеграційного оборонного
простору. Описано механізм взаємодії РЄ і громадянського
суспільства.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА654608

▪ Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції:
Навч. посіб. / В.Є. Мармазов, І.С. Піляєв; Ред.: Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
— К.: Вид. Дім «Юрид. кн.», 2000. — 467 с. — укp.
Здійснено стислий екскурс в історію Ради Європи, охарактеризовано її інституційну систему. Описано контрольний механізм
Ради Європи щодо нагляду за дотриманням державами-членами взятих на себе зобов’язань, а також контрольний механізм
Європейської конвенції про захист прав людини та основних
свобод 1950 р. і протоколів до неї. Розглянуто правову систему
Ради Європи.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА607903

▪ Рада Європи: трансформація в інститут загальноєвропейської інтеграції / І. Піляєв // Дослідж. світ. політики: Зб. наук.
пр. — 2001. — Вип. 16. — С. 67-74. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723

▪ Регіоналізація Європи / О. Бесараба // Людина і політика.
— 2000. — № 4. — С. 21-24. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.
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Розглянуто проблему інтеграційних процесів в Європі, проаналізовано концепції та рівні економічної інтеграції. Зазначено, що
європейська інтеграція є еволюційною, а не революційною, вона
супроводжується створенням міцного підгрунтя для взаємопорозуміння країн-сусідок.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ Регіональна політика: людський вимір: Моногр./Л.К. Семів; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л.: ІРД НАНУ, 2004.
— 392 с. — укp.
Висвітлено сучасні теоретико-методологічні засади розвитку
людських ресурсів за умов трансформації соціально-економічного середовища України. Розглянуто основні тенденції формування регіональної політики розвитку людських ресурсів в
Україні та євпропейському просторі. Досліджено вплив сучасних
глобалізаційних процесів, європейської інтеграції, посиленого
впровадження інновацій на здійснення регіональної політики
розвитку людських ресурсів України. Обгрунтовано основні положення теорії інноваційної якості людських ресурсів та методику
розрахунку регіонального індексу даного чинника як новітнього
інструменту формування стратегій розвитку окремих територій.
Досліджено можливості використання ринкових механізмів у
регулюванні регіонального ринку праці, реалізації державної
політики зайнятості та удосконаленні функціонування сфери
освітніх послуг.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА659314

▪ Регіони Східної Європи: інтеграційні очікування та
конфронтаційні небезпеки: Матеріали міжнар. наук. конф.,
Чернівці, 18-19 верес. 2000 р. / Ред.: Ю.І Макар; Буков. політол.
Центр, Бюро зі співробітництва в Україні Фонду Ф.Еберта.
— Чернівці: БУКРЕК, 2000. — 264 с. — укp.
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Викладено матеріали міжнародної наукової конференції, проведеної у Чернівецькому національному університеті ім.Ю.Федьковича 18-19 верес. 2000 р. Досліджено теоретичні та методологічні
проблеми регіоналістики в Східній Європі. Визначено конфліктні
регіони Східної Європи. Розглянуто східноєвропейський регіоналізм, розкрито його загальні тенденції та національно-державні
особливості. Висвітлено досвід регіональної співпраці. Проаналізовано регіональну політику національних держав. Окреслено
гуманітарні виміри регіональних процесів.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА604500

▪ Розвиток міждержавних відносин між Україною і Великою Британією у 1991-2005 рр.: Автореф. дис... канд. іст.
наук: 07.00.02 / Г.В. Гончаров; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.
— Х., 2006. — 20 с. — укp.
Досліджено питання розвитку двостороннього співробітництва
між вищими органами державної влади й управління, відповідними міністерствами, відомствами та державними установами
України та Великобританії. Проаналізовано найважливіші
напрямки та форми міждержавної взаємодії у політичній,
військовій, економічній та культурній сферах. Розкрито зміст
і основні результати українсько-британського міждержавного
співробітництва. Доведено, що низький рівень його розвитку зумовлений переважно двома факторами, а саме: суперечливістю
та невідповідністю внутрішньої та зовнішньої політики України її
кінцевій стратегічній меті — офіційно проголошеному курсу на
європейську інтеграцію, місцем України у системі стратегічних
пріоритетів зовнішньої політики Великобританії.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА343906

▪ Розширення Європейського Cоюзу. Теорія і практика
інтеграційного процесу / В.В. Копійка; Київ. нац. ун-т ім.
Т.Шевченка. — К., 2002. — 253 с. — Бібліогр.: с. 245-253. — укp.
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Висвітлено історичні та сучасні аспекти розширення Європейського Cоюзу. Проаналізовано його стан, висвітлено перспективи
розширення на Схід. Наведено грунтовний аналіз основних етапів
розширення ЄC, розглянуто їх вплив на комунітарні інтеграційні
процеси, а також на еволюцію європейського інтеграційного процесу в цілому. Визначено найважливіші тенденції та протиріччя, викликані інтенсивними й екстенсивними напрямками розвитку ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА634868

▪ Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Східної Європи: Автореф. дис... канд. політ. наук:
23.00.04 / О.І. В’юницька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.,
2005. — 20 с. — укp.
Проаналізовано роль Ради Європи у зміцненні демократії у
посткомуністичних країнах Центрально-Східної Європи, зокрема, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та України, за умов
формування нової системи міжнародних відносин у період після
завершення «холодної війни» . Висвітлено основні концептуально-теоретичні підходи до дослідження процесів демократизації у
Центрально-Східній Європі. Розглянуто питання трансформації
Ради Європи у контексті розширення та формування політики
щодо підтримки демократичних перетворень. Визначено спільні
та відмінні риси основних інструментів, методів та механізмів
зміцнення демократії, які застосовувалися Радою Європи у країнах Центрально-Східної Європи. Розкрито внесок Ради Європи у
становлення незалежних засобів масової інформації у зазначених
країнах та особливості Організації стосовно соціально-економічного розвитку як важливого чинника зміцнення демократії. Проаналізовано політику Ради Європи щодо зміцнення демократії
в Україні та її основні недоліки. Наведено рекомендації щодо
розширення співробітництва України з Радою Європи в рамках
стратегії європейської інтеграції України та її утвердження як
демократичної держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА339108
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▪ Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної
глобалізації: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.03 / Є.Б. Тихомирова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 28 с. — укp.
Обгрунтовано концептуальні підходи до природи та характеру
глобалізації, визначено соціальні імперативи паблік рилейшнз,
наведено моделі ідеологій глобалізму й альтерглобалізму. З’ясовано суть глобального управління, розглянуто вплив глобалізації
на паблік рилейшнз, суть і фактори виникнення міжнародних
комунікацій з громадськістю, специфіку інституціональних
форм реалізації зв’язків зі світовою громадськістю у транснаціональному середовищі, глобальні проблеми й основні тенденції
глобалізації та технологій PR. Проаналізовано міжнародні паблік
рилейшнз різних учасників міжнародних відносин: національних
держав, міжнародних організацій і транснаціональних корпорацій. Розглянуто аспект європейського виміру PR-забезпечення
України в євроінтеграційному та глобалізаційному просторі та
міжнародний PR як інструмент формування іміджу глобалізації,
акцентовано увагу на актуальній для України проблемі розробки
національної глобалізаційної стратегії, запропоновано рекомендації щодо національної PR-програми адаптації України до
глобалізації.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА338178

▪ Світова та європейська інтеграція: організаційні засади:
Навч. посіб. / Ред.: Я.Й. Малик; М.З. Мальський; Львів. нац.
ун-т ім. І.Франка, Львів. філ. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Л., 2001. — 402 с. — укp.
Висвітлено історію створення, організаційні засади та напрями діяльності сучасних міжнародних організацій, зокрема: ООН, НАТО,
Європейського та Західноєвропейського Союзів, Ради Європи,
ОБСЄ, СНД, міжнародних економічних організацій. Проаналізовано роль та місце України в європейських інтеграційних процесах.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА632637
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▪ Соціальна організація цивілізованого суспільства (філософський аспект): Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 /
В.В. Кухар; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 1999.
— 20 с. — укp.
Досліджено концепцію соціальної організації цивілізованого суспільства в її історичній еволюції. Показано шляхи формування
цієї концепції у її еволюційній зміні: виникнення, утвердження,
тенденції сучасного розвитку. Використано нетрадиційну методику, яка поєднує організаційний підхід до вивчення суспільства
з системним, цивілізаційним, парадигмальним, діяльним, інтервальним. Обгрунтовано спробу знайти алгоритм історичної еволюції цивілізованого суспільства у співвідношенні усіх її ланок:
коеволюції та революції, дивергенції та конвергенції, монізму
та плюралізму. Вперше проаналізовано шляхи формування
концепції соціальної організації цивілізованого суспільства. Використано ідею про організаційну будову матерії. Новою є спроба подолати існуючі однобокості у вивченні суспільства шляхом
запровадження поняття «системоутворююче ядро» . Суспільство
представлено в дослідженні системною ієрархією з розкриттям
її внутрішнього змісту у вигляді рівнів організації, які поступово
ускладнюються. Виявлено прагнення елімінувати політичні та
ідеологічні мотиви, зблизити та привести в певну систему погляди з точки зору різних існуючих шкіл філософії, визначити
шляхи їх конвергенції. Поглиблено зміст понять: розподіл праці,
власність, соціальна культура, свобода та культура, які розглянуто
концептуально. Запроваджено для характеристики соціальних
процесів такі поняття, як спекулятивна вартість, рушійна сила товару, політичний соціум, суспільна самосвідомість. Застосування
результатів дисертаційної роботи може складатись з декількох
напрямків: 1) формування відкритого суспільства на основі ринкових соціальних усталень; 2) соціальна інтеграція українського
суспільства до європейської та світової співдружності; 3) вибір
оптимальних варіантів реформування, котрі позбавляють від
монополізму та помилок світової цивілізації, враховують світо229
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вий досвід розподілу праці та інтеграції; 4) зближення різних
регіонів України у єдиний соціальний простір на основі спеціалізації та кооперації виробництва і обігу, соціокультурного співвиробництва; 5) формування власного філософського фундаменту,
спроможного актуально обгрунтувати не тільки практичні засоби щодо укріплення економічної самостійності та політичної
незалежності, але і прорив в майбутнє.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА306381

▪ Соціальна політика і механізми інтеграції українського
суспільства: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28
верес. 2002 р. / Ред.: В.А. Сминтина. — О., 2003. — 781 с. — (Соціол. і політ. науки: Вісн. Одес. нац. ун-ту; Т. 8, вип. 9). — укp.
Висвітлено соціокультурні аспекти інтеграції українського суспільства, проблеми етнополітики в південному регіоні України.
Проаналізовано вплив соціальної політики на функціонування
правоохоронної системи. Визначено ціннісні пріоритети сучасної
української молоді на основі соціологічних досліджень. Розглянуто проблему соціалізованості українських громадян як чинник
соціодуховної інтеграції України, політику гендерного паритету
як механізм інтеграції українського суспільства, описано соціоекологічні процеси його інтеграції в європейську спільноту, особливості стабілізації соціально-економічної та політичної ситуації в Україні. Висвітлено перспективи формування коаліційних
урядів у державі, основні напрями політичної трансформації
сучасного українського суспільства, проблеми національної безпеки в контексті процесу глобалізації.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69659

▪ Соціальна політика України в контексті інтеграції до
Європейського Союзу / В.В. Близнюк // Економіка і прогнозування. — 2002. — № 3. — С. 58-69. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.
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Розглянуто основні принципи та переваги соціальної політики
в країнах Європейського Союзу. Проаналізовано основні соціальні аспекти євроінтеграційної стратегії України. Визначено
проблеми реформування соціальної сфери України як однієї зі
складових стратегій інтеграції до Європейського Союзу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж23373

▪ Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та
України / О.М. Горенко // Міжнар. зв’язки України: наук. пошуки і знахідки: Міжвід. зб. наук. пр.— 2001.— Вип. 10.— С. 33-61.
— Бібліогр.: 14 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68306

▪ Соціально-політичний вимір європейської інтеграції
та Українa / О.М. Горенко; НАН України. Ін-т історії України.
— К., 2002. — 170 с. — (Іст. зошити). — укp.
Проаналізовано питання оптимізації загальної концепції європейської інтеграції. Висвітлено соціально-політичну складову
європейської стратегії України. Наведено характеристику соціальних орієнтирів співпраці в рамках Європейського Союзу.
Розкрито соціальні аспекти реалізації інтеграційних стратегій
країн Центрально-Східної Європи. Розглянуто проблеми глобалізації, описано особливості дослідження сучасних тенденцій
економічного глобалізму.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА628360

▪ Спільні програми Ради Європи і Європейського Союзу та їх вплив на сучасний євроінтеграційний процес
/ І. Піляєв // Дослідж. світ. політики: Зб. наук. пр. — 2003.
— Вип. 25. — С. 26-38. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723
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▪ Стан і перспективи співпраці України з Європейським
Союзом: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / С.М. Костюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2004.
— 20 с. — укp.
Досліджено стан і перспективи співпраці України з Європейським Союзом (ЄС). З урахуванням стратегічного завдання
держави (вступу до ЄС) проаналізовано досягнення та проблеми
двосторонніх відносин, розглянуто стан відповідності України
Копенгагенським критеріям членства в ЄС. Здійснено прогноз
імовірних моделей європейської інтеграції країни, наведено
практичні заходи щодо поглиблення її співпраці з ЄС. Обгрунтовано необхідність внутрішніх державних перетворень, спрямованих передусім на захист конституційних прав і свобод громадян,
досягнення політичної та соціально-економічної стабільності
для одержання асоційованого статусу в ЄС у середньостроковій
перспективі. Зазначено, що відсутність суспільних зрушень
сприяє визначенню України як буферної держави між Росією та
Євросоюзом на тривалий період.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА332753

▪ Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський
вибір України / О.О. Ковальова; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — К., 2003. — 340 с. — укp.
На підставі класичних теорій європейської інтеграції та новітніх
політологічних концепцій розширення Європейського Союзу
(ЄС) на Схід розглянуто спільні стратегії ЄС та інтеграційні стратегії країн Центральної та Східної Європи. Узагальнено досвід
відносин України з ЄС. Висвітлено політичні аспекти співробітництва даних країн, а також питання поглиблення політичної
взаємодії, входження до атлантичного простору безпеки, зменшення політичних ризиків, запобігання негативним наслідкам,
що виникають під час розширення ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА640491
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▪ Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / В.В.
Копійка; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 49 с. — укp.
Вперше у вітчизняній політології комплексно досліджено проблему міжнародно-політичного та регіонального проявів феномену розширення Європейського Союзу в усіх його аспектах.
Розроблено концепцію взаємозалежності двох протилежних за
характером специфічних процесів європейської інтеграції — поглиблення рівня інтеграційного співробітництва та розширення
його географічної межі. На підставі аналізу еволюції процесу
розширення ЄС визначено його основні рушійні сили, мотиви та
можливі межі з урахуванням територіальних, соціально-економічних і культурних особливостей ідеї європейської єдності. Виявлено закономірну залежність розвитку загальноєвропейської
стратегії розширення від рівня інтеграційного співробітництва
та якісних трансформацій у ЄС. Проаналізовано існуючі моделі
європейської інтеграції, визначено їх взаємозв’язок з основними
етапами розширення ЄС. Особливу увагу акцентовано на вивченні сучасних моделей та концепцій європейської інтеграції,
що найбільш комплексно та повною мірою поєднують процеси
розширення та реформаційні перетворення у ЄС. Обгрунтовано
шляхи теоретичного та концептуального аналізу проблеми просторового та функціонального розширення ЄС, удосконалено
категорійно-понятійний апарат досліджуваного питання.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА333327

▪ Трансформація політичної системи України та Польщі
в умовах європейської інтеграції: Тези виступів на конф.,
Львів, 7-8 листоп. 2003 р. / Ред.: М. Поліщук; Львів. нац. ун-т ім.
І.Франка. Каф. політол. та Центр політ. дослідж. філос. ф-ту,
Захід. наук. центр НАН України та МОН України. — Л.: Вид.
центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. — 208 с. — укp.
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Висвітлено особливості трансформаційних процесів у перехідних суспільствах. Розкрито демократичні засади даних процесів
у сучасній Україні. Охарактеризовано проект Карпатського єврорегіону як приклад глобалізації прикордонної співпраці, а також інститути регіональної влади в політичній системі держави.
Висвітлено проблеми влади у контексті європейської інтеграції
країни.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА649729

▪ Угорщина на шляху до Шенгену: виклики для України:
Матеріали міжнар. «круглого столу» експертів (м. Ужгород,
1-3 листоп. 2001 р.) / Ред.: С.І. Мітряєва; Нац. ін-т стратег. дослідж. Закарпат. філ., Фонд Фрідріха Еберта, Бюро зі співробітництва в Україні, Білорусі та Молдові. — Ужгород: Вид-во
В.Падяка, 2001. — 195 с.: фот. — укp.
Наведено напрями та перспективи інтеграції України в європейські економічні структури. Проаналізовано угорсько-українські відносини після введення візового режиму. Розглянуто
особливості підготовки митної служби Угорської Республіки до
митного контролю за вимогами Шенгену. Висвітлено проблеми
нелегальної міграції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА637292

▪ Україна-Європейський Союз: інтеграційний потенціал
і проблеми співробітництва / О. Ковальова // Людина і політика. — 2002. — № 6. — С. 22-30. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Проаналізовано сучасні євроінтеграційні процеси, напрями
співробітництва України та ЄС, перспективи членства України в Євросоюзі.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653
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▪ Україна-ЄС: нові перспективи націотворення / В. Кафарський // Політ. менеджмент. — 2005. — № 3. — С. 3-15.
— Бібліогр.: 27 назв. — укp.
Окреслено євроінтеграційні перспективи України після президентських виборів 2004 року та значення цього процесу для
подальшого політичного й економічного розвитку нашої країни.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж24488

▪ Україна і держави Центральної та Східної Європи в контексті європейської інтеграції / С. Василенко // Дослідж.
світ. політики: Зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 19. — С. 26-39.
— Бібліогр.: 11 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723

▪ Україна і Європа (1990-2000 рр.): Анот. іст. хроніка. Ч. 1.
Україна в міжнародних відносинах з країнами Центральної
та Південно-Східної Європи / І.М. Мельникова, І.В. Євсеєнко,
М.В. Знаменська, А.Ю. Мартинов, Д.І. Нікіфорук; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2001. — 308 с. — укp.
На підставі узагальнення даних офіційних дипломатичних документів, міждержавних договорів, положень угод між країнами
на урядових, міжвідомчих рівнях висвітлено сучасні тенденції
міжнародних відносин у центральносхідноєвропейському регіоні, особливості розвитку дво- та багатостороннього співробітництва його держав, і, зокрема, України. Розглянуто напрями
участі Болгарії, Боснії та Герцеговини, Білорусії, Естонії, Латвії,
Литви, Македонії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини,
Словенії, Туреччини, Угорщини, України, Чехії, Хорватії, Югославії в загальноєвропейських і трансатлантичних інтеграційних
процесах. Здійснено системно-інформаційний аналіз діяльності
міжнародних організацій, охарактеризовано персоналії найвідоміших державних і політичних діячів країн регіону.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В345111
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▪ Україна і Європа (1990-2000 рр.): Анот. іст. хроніка. Ч. 2.
Україна в міжнародних відносинах з країнами-членами Європейського Союзу / І.М. Мельникова, О.М. Горенко, А.Ю.
Мартинов, Д.І. Нікіфорук; НАН України. Ін-т історії України.
— К., 2001. — 124 с. — укp.
Висвітлено історію розвитку процесу європейської інтеграції
протягом останнього десятиріччя ХХ ст., яке ознаменувалось
радикальними змінами в системі міжнародних відносин, поглибленням об’єднавчих тенденцій на Старому континенті та
підготовкою до розширення Європейського Союзу (ЄС) на Схід
Європи. Охарактеризовано історію становлення зв’язків України
з ЄС та розвиток двостороннього співробітництва держави з 15
країнами-членами ЄС: Австрією, Бельгією, Великобританією,
Грецією, Данією, Ірландією, Іспанією, Італією, Люксембургом,
Нідерландами, Німеччиною, Португалією, Швецією, Фінляндією, Францією. Проведено системно-інформаційний аналіз історичного дослідження, додатки та персоналії найвпливовіших
європейських політиків.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В345111

▪ Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх
відносин (1991-2004 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук:
07.00.01 / В.Р. Гевко; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича.
— Чернівці, 2005. — 20 с. — укp.
З використанням архівних джерел і спеціальної літератури
розглянуто перебіг українсько-польських відносин на міждержавному рівні протягом 1991-2004 рр. Проаналізовано стан дослідження теми в українській і зарубіжній історіографії та певні
джерела (документи українських і польських урядових установ,
міждержавні угоди). Висвітлено історико-політичні передумови
та чинники налагодження українсько-польської співпраці за
нових геополітичних умов, основні закономірності та тенденції
політичних взаємин, механізми формування та реалізації по236
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вноцінних двосторонніх відносин, їх трансформацію на рівень
стратегічного партнерства. Показано місце українсько-польських
стосунків у структурі міжнародних відносин та їх роль щодо
забезпечення стабільності у Центрально-Східній Європі. Досліджено специфіку формування та розвитку військово-політичних
і українсько-польських взаємин у контексті розширення НАТО.
Висвітлено спільну діяльність українсько-польського миротворчого батальйону у різних країнах світу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА340807

▪ Україна і Польща — стратегічне партнерство. Історія.
Сьогодення. Майбутнє = Ukraina a Polska — Partnerstwo
Strategiczne. Historia. Czas Terazniejszy. Przysziosc: Зб. наук.
пр. Ч. 2 / Ред.: Т. Зарецька; Центр укр.-пол. студій. — К., 2002.
— 238 с. — укp.
У контексті європейської інтеграції, а також майбутнього членства Польщі в ЄС розглянуто питання українсько-польських
відносин з 1991 р. (відродження незалежності України) до 2001
р., визначено перспективи стратегічного партнерства України та
Польщі. Висвітлено позицію Польщі стосовно будівництва газопроводу в обхід України (лютий 2000 р. - квітень 2001 р.). Наведено
порівняльну характеристику конституційних засад двох держав.
Висвітлено особливості функціонування етнічних стереотипів у
сучасній польсько-українській прозі.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В345650

▪ Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і
майбуття: Конф. під патронатом прем’єр-міністрів України і
Польщі (м.Київ, 25-27 черв. 1999 р.) / Упоряд.: Т. Балабушевич; Н.
Довженко; Ін-т Центр.-Схід. Європи. — К., 1999. — 160 с. — укp.
Розглянуто актуальні проблеми польсько-українського кордону
в контексті інтеграції Польщі з НАТО та Європейським Союзом,
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культурної спадщини Польщі й України та її роль у формуванні
національної свідомості, вплив освіти і засобів масової інформації на уявлення про сусідню країну тощо.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА598072

▪ Україна — на перехресті геополітичних інтересів / А.С. Гальчинський. — К.: Знання України, 2002. — 180 с. — укp.
Проаналізовано питання складного комплексу геополітичних
інтересів, що формується у зв’язку з проголошенням та реалізацією євроінтеграційної стратегії України. Основну увагу приділено трикутнику інтересів: країни ЄС-США-Росія та місцю у
цьому трикутнику України. Висвітлено проблеми внутрішнього
розвитку нашої держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА665314

▪ Україна на шляху до євроінтеграції: проблеми пошуку
оптимальної швидкості / І.І. Шупик // Вісн. Полтав. держ. аграр.
акад. — 2005. — № 3. — С. 157-159. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.
Розглянуто перспективи та проблеми участі України в європейській інтеграції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69944

▪ Україна на шляху до європейської спільноти в умовах
Помаранчевої революції: Матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. проф.-викл. складу, присвяч. 10-річчю Київ. міжнар.
ун-ту, м.Київ, 19-20 лют. 2005 р. / Ред.: Х.В. Хачатурян; Київ.
міжнар. ун-т. — К., 2005. — 339 с. — (Пробл. держ. буд-ва в
Україні; Вип. 9). — укp.
Розглянуто питання суспільствознавства, міжнародних відносин,
зокрема економічних, права, інформації та інформатики, журналістики. Проаналізовано вплив ціннісних орієнтацій на розвиток
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сучасної науки, етнополітику України в контексті українсько-російських відносин. Висвітлено аспекти розширення та інтеграції
Європейського Союзу, трансформації НАТО. Наведено оцінку
конкурентоспроможності економіки України. Розкрито аспекти касаційного провадження в кримінальному процесі країни.
Визначено вплив англійського інформаційного стереотипу на
сучасну українську пресу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69651

▪ Україна-Прибалтика: вектори співпраці / Н. Кононенко,
Р. Балабан // Людина і політика. — 2000. — № 4. — С. 10-16.
— Бібліогр.: 26 назв. — укp.
Досліджено проблеми співпраці України та країн Прибалтики, а
також питання геополітичного вибору країн Балтії, їх прагнення
інтеграції в європейські структури. Розглянуто сучасний стан
взаємин України та країн Балтії, наведено тенденції, характерні
для економічних взаємин між ними.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ Україна та Словаччина напередодні введення візового
режиму: двосторонні відносини та прикордонне співробітництво = Ukrajina a Slovensko pred zavedenim vizoveho
rezimu: dvojstranne vztahy a prihranicna spolupraca: Матеріали міжнар. наук. конф., Ужгород, 31 трав.- 1 черв. 2000 р. /
Ред.: В. Андрійко; Нац. ін-т стратег. дослідж. Закарпат. філ..
— Ужгород: Вид-во В.Падяка, 2000. — 172 с. — укp.
Досліджено проблеми трансформації та перспективи співробітництва, здійснюваного Асоціацією зовнішньої політики
Словаччини, Українським центром досліджень проблем міжнародної безпеки та Закарпатським філіалом Національного
інституту стратегічних досліджень за підтримки Фонду Фрідріха
Еберта. Зроблено порівняльний аналіз трансформації суспіль239
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ства в Україні та Словаччині у європейському інтеграційному
напрямку. Розглянуто двосторонні відносини та зовнішньополітичні пріоритети в Україні та Словаччині. Висвітлено проблеми
реформування політичних та економічних систем України та
Словаччини у європейському напрямку. Визначено причини
введення візового режиму між Україною та Словаччиною. Охарактеризовано економічне двостороннє співробітництво на регіональному рівні та можливий вплив на нього візового режиму, а
також його значення для поліпшення становища національних
меншин в Україні та Словаччині.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА605384

▪ Україна у геополітичних концепціях Європейського Союзу: динаміка «об’єкт-суб’єктивних» відносин: Автореф. дис...
канд. політ. наук: 21.01.01 / О.В. Снігир; Нац. ін-т стратег. дослідж,
Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2004. — 16 с. — укp.
Досліджено об’єкт-суб’єктні відносини України та Європейського Союзу (ЄС) в контексті геополітичних стратегій сучасності. Запропоновано понятійно-категоріальні, методологічні
та концептуальні засади стосовно євроінтеграційного напрямку
зовнішньої політики України. Проаналізовано шляхи та перспективи розвитку взаємних відносин України та ЄС. Значну
увагу приділено концепції «Розширена Європа. Нове сусідство»
ЄС щодо України в контексті багатовекторності геополітичних
інтересів України. Показано значення активної позиції України
як суб’єкта геополітичих відносин для захисту національних
інтересів та забезпечення національної безпеки держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА329022

▪ Україна-Угорщина: міст до наступного тисячоліття / О.В. Задорожній. — К.: Парлам. вид-во, 2001. — 336 с. — укp.
Висвітлено історію українсько-угорських відносин після проголошення незалежності України. Детально проаналізовано основні
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перешкоди, що гальмують пожвавлення товарообігу між сусідніми державами, а також визначено спільне та відмінне у підході
двох держав до процесу європейської інтеграції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА606235

▪ Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001)
/ Н.П. Барановська, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський, М.С.
Герасимчук, В.О. Горбик, В.М. Даниленко, Л.В. Ковпак, М.Ф.
Котляр, С.В. Кульчицький, В.М. Литвин; Ред.: В.М. Литвин.
— К.: Вид. дім «Альтернативи», 2001. — 703 с. — укp.
Монографію присвячено проблемам формування незалежної
української держави. Розглянуто суспільно-політичні, соціальноекономічні та культурні процеси трансформаційного періоду.
Детально проаналізовано традиції національного державотворення за часів Київської Русі, а також у другій половині XVIXVIII ст. Охарактеризовано діяльність культурно-просвітницької
інтелігенції у середині XIX ст., а саме: В.Білозерського, М.Костомарова, М.Гулака, П.Куліша, Т.Шевченка, М.Драгоманова та
ін. Значну увагу приділено військовому співробітництву нашої
держави з країнами СНД, АСЕАН, Близького Сходу, Перської
затоки та НАТО.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС35188

▪ Українська політика щодо євроінтеграційних процесів:
Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / О.О. Ковальова; НАН
України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2004. — 32 с. — укp.
На підставі історіографічного аналізу, узагальнення класичних
і новітніх інтеграційних теорій досліджено еволюцію європейської політики України та політики розширення Європейського
Союзу (ЄС). Проаналізовано такі аспекти зовнішньополітичної
консолідації, як поглиблення політичного діалогу, зміцнення
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євроатлантичного простору безпеки, зменшення політичних
ризиків і розширення ЄС. Здійснено порівняльний аналіз стратегій євроінтеграції України та держав Центральної та Східної
Європи. Побудовано політологічну модель процесу вступу до
ЄС. Доведено, що відповідність політичному критерію членства
в ЄС є вирішальним чинником зближення України та ЄС. На
підставі аналізу процесу прийняття політичних рішень інституціями ЄС рекомендовано заходи щодо входження України до
європейського політичного простору.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА328336

▪ Українсько-болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Ю.О. Тимошенко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім.
М.С.Грушевського. — К., 2004. — 17 с. — укp.
Досліджено історію становлення та розвитку соціально-економічних, військово-політичних і мистецьких взаємин між Україною та Болгарією наприкінці XX ст., виділено традиційні сфери
співробітництва, які навіть за умов прагматизації стосунків
підтримували високий соціальний рівень відносин. Зазначено,
що традиційно динамічними були стосунки в мистецькій сфері.
Відродження національної культури болгар, які мешкають на
українських теренах, розглянуто на засадах толерантності міжетнічних стосунків. Показано, що рівень взаємодії Болгарії та
України у світових (ООН, ОБСЄ, НАТО) чи регіональних (CEFTA,
ЧЕС) структурах був епізодичним.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА328533

▪ Українсько-британські відносини. 1991-2004 = UkrainianBritish relations. 1991 — 2004: Моногр. / А.В. Грубінко. — Т.:
Вид. від. ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2005. — 336 с. — Бібліогр.: 330
назв. — англ.
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Висвітлено основні тенденції розвитку та особливості реалізації
комплексу міждержавних відносин між Україною та Великою
Британією. Розглянуто питання взаємин на сучасному етапі, їх
основні здобутки, проблеми та перспективи. Проаналізовано
значення українсько-британських відносин для обох країн у контексті сучасних процесів євроінтеграції, формування системи
безпеки в Європі, необхідності вирішення проблем економічного
та гуманітарного характеру.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА663675

▪ Українсько-німецьке співробітництво у контексті європейської інтеграції (90-ті роки ХХ ст.) / А.Ю. Мартинов;
НАН України. Ін-т історії України. — К., 2000. — 86 с. — (Іст.
зошити). — Бібліогр.: 123 назв. — укp.
Досліджено обопільні інтереси, зміст та форми українсько-німецьких міждержавних відносин. Висвітлено проблеми реалізації пріоритетних форм співробітництва й актуальні аспекти
взаємодії в європейських інтеграційних структурах. Значну увагу
приділено новій системі європейської безпеки та українсько-німецьким військово-політичним контактам.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА597561

▪ Формування європейської ідентичності як чинник
європейської інтеграції / Є.Б. Тихомирова // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політ. науки. — 2005. — Т. 45 — С. 56-60. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.
Розглянуто проблему формування європейської ідентичності як
підгрунтя європейського об’єднання, важливу складову входження окремих країн до співдружності, що супроводжуватиме інтеграційні процеси на внутрішньому, соціально-психологічному
рівні. Запропоновано певні заходи PR-забезпечення формування
європейської ідентичності.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69184/Політ.н.
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▪ Франція в європейському інтеграційному процесі
(кінець 1980-х - 1990-і роки): Автореф. дис... канд. іст. наук:
07.00.02 / Л.П. Халецька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К.,
2001. — 19 с. — укp.
Досліджено європейську політику Франції наприкінці 1980-х рр.
у контексті її участі в діяльності Європейського Союзу. Визначено
вплив Франції на формування та розвиток провідних напрямків
європейського інтеграційного процесу в даний період: створення
Економічного і валютного союзу, формування загальноєвропейської політики зайнятості, організацію спільної оборонної політики країн Європейського Союзу, розширення діяльності ЄС
у країнах Центральної та Східної Європи. Досліджено еволюцію
концептуальних підходів, цілей, форм, методів європейської політики Франції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА314048

▪ Французький підхід до українського і польського чинників в європейському стратегічному просторі / О. Мітрофанова // Людина і політика. — 2001. — № 1. — С. 69-74.
— Бібліогр.: 11 назв. — укp.
Висвітлено французьке бачення ролі України та Польщі в європейському стратегічному просторі. Розглянуто політичний курс
Парижа щодо Києва та Варшави, сформований за різних стартових умов. Визначено, що негативним фактором у франко-українських відносинах була наявність в Україні ядерної зброї. Цей
фактор врівноважено завдяки проведенню чіткого виваженого
курсу нашої країни на інтеграцію в Європу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ Центральна Україна-Польща в дослідженнях науковців
та краєзнавців Кіровоградщини: Матеріали наук.-практ.
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ДОДАТОК 7. СУБ’ЄКТИ СВІТОВОГО СПІВТОВАРИСТВА І УКРАЇНА В
КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ І СПІВРОБІТНИЦТВА

конф., присвяч. Року Польщі в Україні / Ред.: В.О. Кравцов;
Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград:
ПВЦ «Мавік», 2004. — 98 с. — укp.
Висвітлено різноманітні аспекти центральноукраїнсько-польських взаємовідносин з другої половин XVIII ст. до сьогодення, історію діаспори західнослов’янського народу в Наддніпрянщині.
Проаналізовано досвід Польщі для України в євроінтеграційних
процесах.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА656650

▪ Цивілізаційні концепції європейської інтеграції / І. Піляєв // Дослідж. світ. політики: Зб. наук. пр. — 2002. — Вип.
21. — С. 14-26. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723
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Проблеми інтеграції України в НАТО
(вітчизняні наукові дослідження і
розробки в галузі політичних наук)

▪ Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 53,
ч. 1 / Ред.: Л.В. Губерський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т
міжнар. відносин. — К., 2005. — 124 с. — укp.
Розглянуто проблему реформування Ради безпеки ООН. Висвітлено перспективи розвитку єврорегіонів за участю України
в контексті розширення ЄС. Проаналізовано співробітництво
України з ЮНІСЕФ, субрегіональними організаціями на пострадянському просторі, перспективи відносин «Україна-НАТО»,
проблеми розвитку співробітництва України з ЄС у галузі спільної зовнішньої політики та політики безпеки. Визначено роль
міжнародних неурядових організацій у перебудові політичної
системи світу за умов глобалізації.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68200

▪ Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію:
громадська думка та експертні оцінки: Наук.-інформ. зб.
/ Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 256 с.
— (Дослідж. і розроб. у сфері євроатлант. інтеграції України;
Вип. 12). — укp.
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Розглянуто сутність і концептуальні підходи моніторингу соціально-політичних процесів, визначено показники моніторингу євроатлантичної інтеграції (ЄІ) України. Запропоновано
методики моніторингу національного експертного інтелекту,
громадської думки щодо ставлення різних верств населення до
ЄІ країни. Розкрито міжнародні та геополітичні аспекти необхідності ЄІ, надано оцінку підтримки курсу української держави
на ЄІ. Проаналізовано вплив вступу до Європейського Союзу на
зміцнення демократичних цінностей і стабільність громадянського суспільства.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА670223

▪ Актуальні проблеми удосконалення системи військово-технічного співробітництва України: Наук.-інформ.
зб. / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань євроатлант.
інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 288 с.
— (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтеграції Україн;
Вип. 14). — укp.
Розглянуто основні поняття у системі економічних відносин
військово-технічного співробітництва (ВТС) країн-членів НАТО.
Проаналізовано основні чинники та проблеми, що впливають
на розвиток озброєння та військової техніки в Україні. Визначено
перспективи розвитку українського оборонно-промислового
комплексу після вступу до ЄС та НАТО. Викладено механізм
трансформації стратегічних цілей державної політики у сфері
ВТС за умов євроатлантичної інтеграції. Описано методологію
якісної та кількісної оцінки ефективності ведення, а також інформаційного супроводження ВТС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА672387

▪ Актуальні проблеми формування і реалізації військовотехнічної політики України в контексті європейської і
євроатлантичної інтеграції: Наук.-інформ. зб. / Ред.: В.П. Гор247
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булін; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. — К.:
Євроатлантикінформ, 2005. — 240 с. — (Дослідж. і розроб. у сфері
євроатлант. інтеграції України; Вип. 6). — укp.
Розкрито методичні засади визначення військово-технічної політики України в контексті європейської та євроатлантичної
інтеграції, проаналізовано стан озброєння та військової техніки
Збройних сил України. Показано роль оборонно-промислового
комплексу країни на сучасному етапі, обгрунтовано можливості
створення виробництва, модернізації та закупівлі військової техніки та озброєння.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА667973

▪ Безпека та стабільність країн постсоціалістичної Європи в контексті розширення НАТО: ілюзії та реалії: Матеріали міжнар. наук. семінару, Чернівці, 12-13 листоп. 2002 р. /
Ред.: О.В. Добржанський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича,
Чернів. обл. фонд громад. ініціатив, Центр документації та інформації НАТО в Україні. — Чернівці: Золоті литаври, 2003.
— 129 с. — укp.
Розглянуто питання європейської безпеки в програмних документах політичних партій України. Визначено американський
фактор в українсько-російських стосунках у контексті процесу
розширення НАТО на Схід. Розглянуто еволюцію політики Словацької республіки щодо НАТО у період 1993-2003 рр.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС40018

▪ Вашингтонський саміт НАТО і Україна / К. Біла // Дослідж.
світ. політики: Зб. наук. пр.—2001. — Вип. 16. — С. 74-79. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723
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▪ Військова могутність сучасної Української держави
(політологічний аналіз): Автореф. дис... д-ра політ. наук:
23.00.02 / В.Ф. Смолянюк; НАН України. Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 36 с. — укp.
Здійснено комплексний аналіз сутності, змісту, структури, механізмів формування та напрямів практичної реалізації військової
могутності сучасної Української держави. Розглянуто військову
могутність як складне багатопотенціальне соціально-політичне
утворення, що визначає характер адаптації незалежної України
до регіональних і світових геополітичних реалій, а також впливає
на кількісно-якісні характеристики подальшого становлення національної воєнної організації. Систематизовано й оновлено понятійно-категоріальний апарат теорії та практики забезпечення
військової могутності держави. Розкрито взаємозв’язок між
військовою могутністю сучасної держави та її воєнною безпекою
і обороноздатністю. Визначено сукупність державних механізмів,
призначених для формування військової могутності України.
Досліджено шляхи підвищення ефективності їх функціонування.
Висвітлено взаємовплив військової політики Української держави та її військової могутності на прикладі взаємодії України з
Російською Федерацією та НАТО.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА315567

▪ Військова могутність України: Теоретико-методологічні
засади формування і розвитку (політологічний аналіз
досвіду 1990-х років) / В.Ф. Смолянюк. — К.; Ірпінь: ВТФ
«Перун», 2000. — 466 с. — Бібліогр.: с. 408-445. — укp.
Розкрито механізм формування військової могутності України.
Розроблено концепцію компенсаційного впливу політичного
потенціалу військової могутності на її загальний стан за умов
комплексних соціально-економічних і політичних перетворень у
державі. Запропоновано методологічні здобутки теорії синерге249
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тики з метою висвітлення складності та суперечливості процесу
збройного забезпечення державотворчих зусиль в Україні та за
її межами. Визначено особливості впливу військової політики
України на кількісні та якісні параметри її військової могутності.
Враховано міжнародні аспекти формування оборонної сфери
України у контексті зміщення акцентів військового будівництва у
країнах НАТО та Російській Федерації. Показано вплив геополітичних чинників на вирішення оборонних проблем України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА601104

▪ Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України: Автореф. дис... канд. політ. наук:
23.00.02 / О.В. Феденко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002.
— 16 с. — укp.
Досліджено проблеми становлення системи національної безпеки України, спричинені процесом реформування Збройних
Сил країн-членів НАТО та Російської Федерації (РФ). Розглянуто
питання методологічного визначення основних компонентів національної безпеки та її військово-політичних чинників, обгрунтовано зміст воєнно-політичної обстановки (ВПО) за сучасних
умов. Проведено порівняння геостратегічних концепцій та доктрин НАТО, аналіз військово-політичної стратегії РФ. Визначено
тенденції їх впливу на ВПО навколо України. Проаналізовано
основні фактори, які визначають стан воєнної безпеки. Запропоновано методику використання математичного апарату в оцінці
рівня воєнно-політичної стабільності у регіоні та ВПО навколо
України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА319758

▪ Військово-технічна політика країн-членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом:
Наук.-інформ. зб. / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань
євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ,
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2005. — 232 с. — (Дослідж. і розроб. у сфері євроатлант. інтеграції України; Вип. 10). — укp.
Наведено матеріали досліджень військово-технічної політики
(ВТП) країн-членів НАТО, військово-технічного співробітництва
України з країнами Альянсу. Висвітлено актуальні питання
оптимізації ВТП України, показано роль Державної програми
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на
період до 2010 р. у забезпеченні національної безпеки держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА667972

▪ Военно-техническое сотрудничество со странами-членами НАТО в области совместной разработки, испытания вооружений и переход на стандарты НАТО / Л.И.
Бондаренко, С.Ю. Родский, В.М. Еленский, А.В. Павленко,
С.В. Горащенко // Артиллер. и стрелковое вооружение: Сб. ст.
— 2000. — Вып. 2. — С. 108-111. — рус.
Розглянуто питання організації випробувань озброєння і військової техніки під час її розробки і модернізації. Запропоновано
нову для України форму міжнародного співробітництва в цій
галузі на базі Міжнародного лабораторного комплексу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Bc33492

▪ Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН у євроатлантичному
просторі у 1991-2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції
та ФРН): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / М.П. Мовчан; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.
Досліджено особливості, методи й технології впливу ідеології
НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції
й Німеччини у євроатлантичному просторі та на їх двосторонні
відносини. Проаналізовано роль французьких та німецьких
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мас-медіа як інструментів ідеологічного впливу. На основі вивчення досвіду відносин НАТО-Франція-Німеччина розроблено
рекомендації для державних установ України, які формують,
реалізують та досліджують зовнішню політику країни щодо
перспектив розвитку відносин держави з НАТО, Європейським
та Західноєвропейським Союзом.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА329595

▪ Вплив політики західних країн на розвиток українськопольських взаємовідносин у 90-х роках ХХ ст. / В. Моцок //
Людина і політика. — 2001. — № 5. — С. 26-34. — Бібліогр.: 18
назв. — укp.
Проаналізовано українсько-польські відносини в 1990-х рр. Розглянуто особливості їх розвитку після розпаду СРСР та припинення існування системи Варшавського договору, характер
і наслідки тиску з боку провідних західних країн для розвитку
двосторонніх відносин. Зважаючи на те, що Польща і Україна
проводять зовнішню політику, спрямовану на зближення з європейськими та євроатлантичними інтеграційними системами, західні країни значним чином впливають на політику цих держав.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653

▪ Вплив Помаранчевої революції на невідворотність європейського шляху розвитку України: Матеріали десятої
міжнар. студент. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Київ.
міжнар. ун-ту, м.Київ, 14-15 трав. 2005 р. / Ред.: Х.В. Хачатурян;
Київ. міжнар. ун-т. — К., 2005. — 403 с. — (Молодий будівн.
України; № 18). — укp.
Проаналізовано фактори євроінтеграційного вибору України
після Помаранчевої революції. Розглянуто питання політичної
соціалізації особистості за умов євроінтеграції. Висвітлено проблеми європейської безпеки на сучасному етапі розвитку, роль
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Великобританії у європейській політиці, а також міжнародних
судових інстанцій у забезпеченні дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Розкрито вплив «холодної війни» на
сучасні міжнародні відносини. Визначено шляхи вдосконалення
діяльності Конституційного Суду України в процесі проведення
судово-правової реформи, особливості структурних компонентів
Болонської декларації в аспекті її інтегрування в Україну.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69650

▪ Встановлення зв’язків з провідними країнами Західної Європи як передумова інтеграції України у західноєвропейські і євроатлантичні структури / О.О. Ляшенко // Міжнар.
зв’язки України: наук. пошуки і знахідки: Міжвід. зб. наук. пр.
— 2001. — Вип. 10. — С. 127-135. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68306

▪ Геостратегічна дилема України: теоретико-методологічний аналіз та інституціональні рішення: Автореф. дис...
канд. політ. наук: 23.00.02 / Д.Є. Ключко; Харк. нац. ун-т ім.
В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 23 с. — укp.
Проаналізовано складну, пов’язану з історичним минулим, геополітичну ситуацію України. Розроблено та обгрунтовано згідно
з геополітичними засадами та зовнішньополітичними реаліями
рекомендації щодо пошуку шляхів набуття Україною європейської ідентичності, залучення українського суспільства до європейських цивілізаційних стандартів, визначення суб’єктності
країни за умов глобалізаційних геостратегічних конфігурацій
«центр-периферія». Розкрито роль національної еліти та державної бюрократії у здійсненні геостратегічних стосунків України, підкреслено необхідність здійснення політичної реформи в
Україні. Запропоновано, як фактор розв’язання геостратегічної
дилеми України, задіяти парадигму «транзитивної держави»
Ж.Готтмана. Визначено роль України в геостратегічних процесах
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як ініціатора створення кадастру злочинів, що підпадатимуть
під визначення «тероризм». Підкреслено, що для успішної інтеграції України у євроатлантичні структури необхідно здійснити
адаптацію технічного, тактичного та оперативного рівнів безпеки
України до стандартів ЄС та НАТО. Наголошено на необхідності
технічної оперативно-тактичної сумісності системи безпеки
України з відповідною системою Євроатлантичного альянсу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА340367

▪ Євроатлантична інтеграція України (політологічний
аналіз): Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О.Ф. Деменко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20 с. — укp.
Досліджено процеси міжнародної інтеграції як однієї з головних закономірностей міжнародних відносин у другій половині
XX - на початку XXI ст. Визначено особливості, тенденції та особливості розвитку інтеграційних процесів у різних регіонах світу,
запропоновано їх класифікацію. Розглянуто геополітичні передумови євроатлантичної інтеграції України. Досліджено історію
взаємин, сучасний стан та тенденції розвитку співробітництва
між Україною та євроатлантичними структурами, визначено
конкретні шляхи та механізми, спроможні позитивно вплинути
на подальше зближення держави з НАТО та ЄС. Проаналізовано
воєнно-політичну складову євроатлантичної інтеграції України,
висвітлено досягнення та перспективні напрямки її подальшої
співпраці з НАТО та ЄС у військовій галузі. Обгрунтовано необхідність реформи воєнної організації держави як однієї з передумов ефективної реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції
України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА333733
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▪ Євроатлантична інтеграція України: військово-політичні аспекти: Моногр. / Т.В. Брежнєва, О.І. Їжак, А.І. Шевцов.
— Д.: Пороги, 2003. — 163 c. — Бібліогр.: 42 назв. — укp.
Висвітлено проблеми євроатлантичної інтеграції України у контексті трансформації Організації Північноатлантичного договору. Розкрито сутність прийнятих на Празькому саміті НАТО зобов’язань
щодо вдосконалення потенціалів країн-членів НАТО, створення
нових сил реагування НАТО, затвердження нової структури Альянсу, прийняття стратегічних концепцій, поглиблення співпраці та
партнерства. Описано процедуру вступу до НАТО, наведено базові
критерії членства.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА644613

▪ Євроінтеграційний курс України в західних вимірах / О.
Мітрофанова // Дослідж. світ. політики: Зб. наук. пр. — 2005.
— Вип. 31. — С. 31-42. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723

▪ Європейська інтеграція як чинник формування системи європейської безпеки / О. Полтораков // Дослідж. світ.
політики: Зб. наук. пр. — 2003. — Вип. 25. — С. 167-179. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69723

▪ Забезпечення воєнно-економічної безпеки України в
умовах реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції:
Автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 / Е.Б. Новіков; Нац.
ін-т стратег. дослідж. — К., 2006. — 18 с. — укp.
Досліджено досвід забезпечення воєнно-економічної безпеки
країнами НАТО шляхом розвитку воєнно-економічного співробітництва, визначено чинники та закономірності цього спів255
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робітництва. Розроблено концептуальні засади забезпечення
воєнно-економічної безпеки України за умов реалізації стратегії
євроатлантичної інтеграції. Удосконалено організаційні та економічні механізми подолання загроз пріоритетним національним
інтересам. Досліджено питання розвитку співробітництва та сформульовано пропозиції щодо реалізації Плану дій Україна-НАТО.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА343584

▪ Інтеграція України у європейські та євроатлантичні структури (90-і роки ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 /
О.О. Лященко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 17 с. — укp.
На підставі узагальнення даних літературних і наукових джерел
розглянуто теоретичні, правові та зовнішньополітичні передумови інтеграційної політики України. Визначено напрямки
зовнішньополітичної та внутрішньої діяльності країни, встановлено їх взаємозалежність у процесі її інтеграції в європейські та
євроатлантичні структури. Досліджено історію відносин України
з провідними інтеграційними структурами Європи, розглянуто
її діяльність у ОБСЄ та Раді Європи. Визначено закономірності
становлення партнерства з НАТО. Проаналізовано зміст і характер співпраці між Україною та ЄС.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА318726

▪ Інтегрування нових членів та партнерів НАТО у військово-економічне співробітництво країн Альянсу:
висновки для України / Л.К. Безчасний, Е.Б. Новіков, В.В.
Юрчук // Актуал. пробл. економіки. — 2004. — № 8. — С. 8190. — Бібліогр.: 36 назв. — укp.
Проаналізовано процес інтегрування нових членів та партнерів
НАТО у військово-економічне співробітництво країн Альянсу.
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З урахуванням останніх досліджень і публікацій з цих проблем
зроблено висновки для України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69817

▪ Матеріали міжнародної наукової конференції «Ялта2000. Роль Європи в ХХІ столітті», 7-9 трав. 2000 р. / Ред.:
Л.В. Губерський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Ялта, 2000.
— 286 с. — укp.
Розглянуто міжнародне становище в Європі від Ялтинської угоди до падіння Берлинського муру у 1945-1989 рр., євроатлантичні
відносини на сучасному етапі. Розкрито роль НАТО та ЗЄС у
майбутній архітектурі європейської безпеки, проаналізовано
питання моделювання та прогнозування міжнародних політичних конфліктів у Європі у ХХІ ст., а також роль України у формуванні нової панєвропейської архітектури безпеки. Висвітлено
деякі теоретичні аспекти сучасних європейських інтеграційних
процесів, актуальні проблеми зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Визначено роль регіоналізму в політиці
інтеграції Європи, політичні, економічні та стратегічні чинники
європейського вибору України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС34499

▪ Методика обгрунтування поняттєво-категорійного
апарату теоретичних основ політики безпеки / Л.М. Шипілова; Рада нац. безпеки і оборони України Ін-ту пробл. нац.
безпеки. — К., 2005. — 217 с. — укp.
Висвітлено теоретичні засади формування системи забезпечення
національної політичної безпеки, проаналізовано вітчизняні та
зарубіжні досягнення у даній сфері. Сформовано методику обгрунтування, запропоновано принципово новий підхід стосовно
удосконалення, наведено рекомендації щодо застосування поняттєво-категорійного апарату теорії політики безпеки, зокрема
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воєнної, суспільства та держави за умов орієнтації зовнішньої та
внутрішньої політики України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА664706

▪ Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та
іншими структурами європейської безпеки / Л.С. Голопатюк; Нац. ін-т стратег. дослідж. при Адмін. Президента
України, Королів. ін-т міжнар. справ. — К.: Стилос, 2002.
— 313 с. — укp.
На підставі матеріалів міжнародного семінару «Миротворча діяльність України: спільні операції з НАТО та в більш широкому
контексті», проведеного у Києві 18-20 березня 2001 р., визначено
тенденції розвитку миротворчої діяльності в Європі у сучасному
геополітичному та міжнародно-правовому середовищі. Проаналізовано стан і перспективи розвитку відносин України та НАТО.
Висвітлено досвід участі України в миротворчій операції КФОР
у Косово, а також у програмі «Партнерство заради миру». Розкрито доктринальні й оперативні аспекти миротворчих операцій, розглянуто особливості підготовки українського військового
контингенту до міжнародних миротворчих операцій. Висвітлено
перспективи застосування українсько-польського миротворчого
батальйону у Центральній та Східній Європі. Наведено основні
законодавчі та нормативно-правові документи України з питань
політики миротворчості.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА622775

▪ Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція
України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Абрамов, Л.С.
Голопатюк, О.Ф. Деменко, П.О. Демчук, П.О. Казенко; Ред.:
Л.С. Голопатюк; Нац. акад. оборони України. — К.: НАОУ,
2005. — 403 с. — укp.
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Розглянуто часткові теорії та загальні концепції міжнародних
відносин. Проаналізовано особливості утворення та функціонування різних видів міжнародних організацій, наведено їх загальну характеристику. Визначено сутність міжнародної інтеграції,
досліджено історію створення та основні напрямки діяльності
ООН. Розглянуто структуру НАТО та механізм її функціонування за сучасних умов. Висвітлено економічні аспекти співробітництва держав-членів НАТО, проаналізовано основні інтеграційні
процеси та вплив політичних і воєнних чинників на їх активізацію. Визначено роль НАТО в структурі сучасних міжнародних
відносин у системі європейської безпеки. Розглянуто стратегію
євроатлантичної інтеграції України та міжнародну миротворчу
діяльність національних Збройних сил.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА666525

▪ Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної
інтеграції: Навч. посіб. / П.О. Демчук; Нац. акад. оборони України. — К.: ППП, 2004. — 251 с. — Бібліогр.: 43 назв.
— укp.
Розкрито сутність, зміст і тенденції розвитку міжнародних відносин. Висвітлено проблеми прогнозування розвитку міжнародних систем. Описано стратегію і полістратегію у міжнародних
відносинах, особливості сучасного світового політичного процесу. Проаналізовано роль міжнародних організацій у системі
міжнародної безпеки. Значну увагу приділено проблемам європейської інтеграції, НАТО в системі міжнародних міжурядових
організацій.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА650290

▪ Міжнародно-політичні основи становлення і розвитку
спільної Європейської безпекової та оборонної політики: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Г.П. Заворітня;
Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2006. — 18 с. — укp.
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Комплексно досліджено міжнародно-політичні аспекти та досвід Європейского Союзу(ЄС) з гарантування безпеки у контексті
становлення Європейської безпекової й оборонної політики
(ЄБОП). Прослідковано трансформацію понять «безпека» та
«оборона», еволюцію форм військово-політичної співпраці
європейських держав від XVII ст. до теперішнього часу. Досліджено проблематику ЄБОП у контексті основних концепцій
теорії міжнародних відносин, інституційний і процесуальний
механізми ЄБОП, розвиток стратегії безпеки ЄС, сучасний стан
і перспективи військово-політичної співпраці України та ЄС. На
теоретико-концептуальному рівні проаналізовано місце ЄС як
регіональної організації з безпеки в НАТО, ОБСЄ та ООН.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА343509

▪ НАТО в сучасних євроатлантичних відносинах: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.С. Полторацький; Дипломат.
акад. України при М-ві закордон. справ України. — К., 2005.
— 226 с. — укp.
Розглянуто основні питання сучасного розвитку євроатлантичних
відносин, історичного та сучасного досвіду, ролі та внеску Організації Північноатлантичного договору в створення надійних механізмів гарантування європейської та євроатлантичної безпеки,
її співробітництва з головними регіональними організаціями в
даній сфері. Розкрито суть політики та викладено основні положення програм партнерства НАТО. Проаналізовано проблеми
реалізації стратегії України щодо її вступу до даної організації.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА671182

▪ Національна безпека в контексті євроатлантичної
інтеграції України: нормативно-правові аспекти: Наук.інформ. зб. / В.І. Полевий, Г.В. Новицький, В.Т. Окіпнюк, О.В.
Шмоткін, А.І. Сирота; Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з питань
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євроатлант. інтегр. України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005.
— 286 с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтегр.
України; Вип.7). — укp.
Наведено результати порівняльного аналізу законодавчих актів
України та країн-членів НАТО (Великобританії, Німеччини,
США, Франції, Бельгії, Іспанії, Литви, Польщі) у сфері національної безпеки за напрямами: політична влада, громадянське
суспільство, економіка, експортний контроль, оборона держави,
боротьба з тероризмом, інформаційна безпека. Розглянуто
актуальні проблеми формування системи нормативно-правового регулювання національної безпеки України. Розроблено
рекомендації щодо удосконалення вітчизняного законодавства
з метою його узгодження з правовими нормами, стандартами,
пріоритетними принципами та цінностями країн-членів НАТО.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА663158

▪ Національні інтереси — фундаментальний елемент національної безпеки України в умовах євроінтеграції / М.М. Пендюра // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2004.
— Вип. 26. — С. 48-52. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69395

▪ Особливе партнерство Україна-НАТО як проблема національної та європейської безпеки: Автореф. дис... канд.
політ. наук: 23.00.04 / К.О. Біла; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2002. — 16 с. — укp.
Досліджено відносини України з Організацією Північноатлантичного договору в рамках Хартії про Особливе Партнерство УкраїнаНАТО. Проаналізовано етапи розвитку та сучасний стан відносин
нашої держави з Північноатлантичним альянсом, зокрема, їх
вплив на формування нової системи безпеки в регіоні. Розглянуто
співробітництво України з НАТО в контексті радикальної зміни
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геостратегічного середовища в Європі після оновлення воєннополітичної доктрини НАТО та затвердження нової стратегії Росії.
Зокрема, здійснено аналітичну обробку документів, прийнятих
під час ювілейного Вашингтонського саміту НАТО, а також нової
Концепції національної безпеки та Воєнної доктрини Російської
Федерації з урахуванням інтересів безпеки України. Окреслено альтернативні схеми підтримки національного курсу нашої держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА321702

▪ Політика нейтралітету і позаблоковості в сучасній архітектурі європейської безпеки: Автореф. дис... канд. політ.
наук: 23.00.04 / В.М. Вдовенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка.
— К., 2006. — 22 с. — укp.
Проведено дослідження політики нейтралітету та позаблоковості за умов трансформації європейських структур безпеки
та в контексті здійснення зовнішньої політики європейськими
нейтральними та позаблоковими державами та Україною. Визначено сутність та концептуальні засади нейтралітету та позаблоковості. З’ясовано, що у сучасній архітектурі європейської
безпеки дотримання нейтралітету та позаблоковості не суперечить повномасштабній участі в економічних союзах (ЄС), в системі загальноєвропейської безпеки (ОБСЄ), що не передбачають
колективної оборони. Відзначено, що нейтралітет і позаблоковість є несумісними з членством у НАТО, проте співробітництво
з Альянсом можливо здійснювати у військово-технічній сфері.
Обгрунтовано твердження, що нейтральні та позаблокові країни
можуть брати участь у миротворчих операціях під егідою ООН
та ОБСЄ на рівні гуманітарної, санітарної, технічної допомоги, а
позаблокові держави — на військовому рівні. На підставі аналізу
геополітичного становища та чинників, що впливають на формування та здійснення Україною зовнішньої політики, доведено,
що нейтралітет не може адекватно відповідати національним
інтересам України та належним чином забезпечити її безпеку.
Виявлено, що подальше проведення політики позаблоковості
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може ефективно забезпечити національні інтереси України за
умови здійснення послідовної та виваженої зовнішньої політики
на основі принципу рівнонаближеності до впливових акторів
міжнародної системи з метою запобігання перетворення України на арену геополітичних ігор.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА344172

▪ Проблема європейської регіональної стабільності в
контексті розширення НАТО (90-ті роки): Автореф. дис...
канд. політ. наук: 23.00.04 / В.Ю. Константинов; Київ. ун-т ім.
Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 2000. — 19 с. — укp.
Досліджено зміни у європейській регіональній стабільності,
спричинені процесом реформування НАТО. Розглянуто питання
реформування євроатлантичного простору, формалізації відносин НАТО з країнами ЦСЄ, Росією, Україною та наслідки даних
процесів для структури регіональних відносин. Проаналізовано
міжелементні зв’язки за умов переходу від статичної до динамічної форми регіональної стабільності.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА311603

▪ Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення НАТО: Матеріали наук.-практ. семінару, Чернівці, 9
листоп. 2000 р. / Ред.: П.П. Брицький; Буковин. політол. центр,
Центр інформації та документації НАТО в Україні. — Чернівці: «Букрек», 2001. — 120 с. — укp.
Висвітлено питання розширення НАТО та європейської інтеграції. Проаналізовано операцію НАТО на Балканах і громадську
думку країн Європи. Розглянуто перспективи українсько-російських відносин у контексті поширення НАТО на Сході. Акцентовано увагу на проблемах партнерства України та НАТО у контексті конфесійних і цивілізаційних орієнтацій населення України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА614836
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▪ Програми партнерства НАТО наприкінці XX - початку
XXI ст.: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О. Томашевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.
Визначено принципи, функції, загальні та специфічні ознаки
програм партнерства НАТО у системі пріоритетів альянсу в процесі еволюції системи євроатлантичної безпеки наприкінці XX
- на початку XXI ст. Проаналізовано програми партнерства НАТО
на підставі виявлених моделей співробітництва НАТО з країнами,
які не є членами альянсу — моделі «Рада Північноатлантичного
співробітництва / Рада Євроатлантичного партнерства», програми «Партнерство заради миру», Середземноморський діалог.
Висвітлено роль програм партнерства НАТО у процесі становлення та розвитку відносин НАТО та Росії, а також відносин
НАТО-Україна.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА329712

▪ Роль НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної
безпеки: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.С. Полторацький; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — укp.
Проведено аналіз формування системи міжнародної безпеки,
визначено основні фактори, загрози і виклики, що обумовлюють
функціонування даної системи на сучасному етапі. Оцінено доцільність її подальшої розбудови навколо Північноатлантичного
альянсу з урахуванням набутого нею потенціалу та досвіду як
високорозвинутої військово-політичної структури безпеки. Розглянуто питання трансформації НАТО в контексті її стратегічних
концепцій 1991 і 1999 рр. і конкретного внеску цієї структури в
розбудову міжнародного миру та безпеки. Проаналізовано миротворчу діяльність організації, її роль у боротьбі з міжнародним
тероризмом і здобутки України в результаті розвитку відносин
Україна-НАТО.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА325075
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▪ Система європейської безпеки і напрями воєнно-політичної інтеграції України до її структур (Політологічний
аналіз): Моногр. / І.А. Храбан; Об’єдн. ін-т при Нац. акад.
оборони України. — К.: Варта, 2005. — 544 с. — Бібліогр.: с.
525-542. — укp.
Систематизовано категоріально-понятійний апарат теорії та
практики забезпечення національної та міжнародної безпеки.
Обгрунтовано методологію системного підходу щодо розгляду
системи європейської безпеки. Розглянуто історію розвитку
людської цивілізації протягом останніх 400-т років у контексті
упорядкування на міжнародному рівні процесу створення
системи безпеки та її перетворення в соціальний інститут. Висвітлено специфіку геостратегії провідних держав світу щодо
європейських інтеграційних процесів у воєнно-політичній сфері.
Показано роль міжнародних організацій у формуванні системи
європейської безпеки. Висвітлено взаємовідносини України з
державами-членами Європейського Союзу й обгрунтовано перспективні напрямки її інтеграції в систему міжнародної безпеки.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА663419

▪ Трансформація європейської політики США після завершення холодної війни: Автореф. дис... канд. політ. наук:
23.00.04 / Д.В. Скляренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К.,
2004. — 25 с. — укp.
Досліджено трансформації європейської політики США у період після завершення холодної війни. Виявлено концептуальні,
функціональні та політичні особливості розробки та реалізації
зовнішньополітичної стратегії США у європейському регіоні.
Проведено типологію та аналіз концептуально-теоретичних підходів щодо проблеми формування європейської політики США.
Визначено структуру даного напряму зовнішньополітичної діяльності США, особливості та заходи забезпечення національних
інтересів країни за умов європейських інтеграційних процесів.
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Запропоновано концепцію щодо визначення причин підтримки державою процесу інтеграції країн Центральної та Східної
Європи до Європейського Союзу. Наведено рекомендації щодо
формування та практичного використання політичного курсу
співробітництва України зі Сполученими Штатами Америки у
межах утворення та реалізації стратегії її інтеграції до євроатлантичних інститутів.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА332779

▪ Україна в європейському воєнно-політичному вимірі:
Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / А.А. Соболєв; НАН
України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004.
— 19 с. — укp.
Здійснено комплексну систематизацію західноєвропейських
й американських наукових джерел та виявлено діалектичний
характер зв’язку між впливом глобалізації на процеси трансформації європейських і євроатлантичних структур безпеки та
процесами трансформації воєнної сфери держав Центральної та
Східної Європи. Визначено нові підходи й перспективи нового
формату відносин НАТО з країнами-партнерами, які для країннових членів НАТО (країн ЦСЄ) полягатимуть у залученні їх
ресурсів для виконання завдань НАТО (США) у боротьбі зі світовим тероризмом, для Російської Федерації — у посиленні тиску
НАТО (США), пов’язаному з боротьбою за геополітичний вплив
у регіоні Центральної та Середньої Азії, Північному Кавказі, а
для країн ГУУАМ — впровадження політики створення своєрідного «геополітичного коридору» Західна Європа - Центральна
Азія з заохоченням окремих країн (Грузія) до прискорення
євроатлантичної інтеграції. Базуючись на ліберально-демократичній теорії, запропоновано модель майбутньої архітектури
європейської безпеки на основі сталих структур безпеки (НАТО
та ЄС) з використанням понять «м’яка безпека» («so security») і
«жорстка безпека» («hard security»). Уперше запропоновано про266
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гноз зміщення геополітичних інтересів великих держав у регіон
Центральної та Середньої Азії. Визначено специфіку воєнно-політичного співробітництва України з країнами СНД у контексті
українського зовнішньополітичного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію та з врахуванням позицій формування
кожною пострадянською республікою національного варіанту
трансформації військової сфери. Розвинуто систематизацію та
понятійно-категоріальний апарат теорії та практики формування воєнної політики держави. Висвітлено особливості взаємодії
України та НАТО у контексті відповідності українського державотворчого процесу макрополітичній стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції. Запропоновано підходи щодо періодизації
зовнішньополітичного та воєнно-політичного курсу України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА334756

▪ Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан,
О.П. Дергачов, О.В. Заремба, Г.І. Зеленько, Є.Б. Кіш, Н.В.
Кононенко, А.І. Кудряченко, Т.М. Ляшенко; Міжрегіон. акад.
упр. персоналом, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. — К., 2002. — 488 с. — Бібліогр.: с. 477-478. — укp.
Розглянуто різноманітні підходи до визначення актуальної та
складної політологічної категорії — «політичної модернізації»
в її теоретико-методологічному аспекті. Проаналізовано місце
та роль України у новому геополітичному просторі, українськоросійські відносини, а також прагнення і реалії європейської
та євроатлантичної інтеграції української держави. Висвітлено
відносини України з державами Центральної та Східної Європи,
зокрема політичні.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА632235
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▪ Україна — на перехресті геополітичних інтересів / А.С. Гальчинський. — К.: Знання України, 2002. — 180 с. — укp.
Проаналізовано питання складного комплексу геополітичних
інтересів, що формується у зв’язку з проголошенням та реалізацією євроінтеграційної стратегії України. Основну увагу приділено трикутнику інтересів: країни ЄС-США-Росія та місцю у
цьому трикутнику України. Висвітлено проблеми внутрішнього
розвитку нашої держави.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА665314

▪ Україна-НАТО: стратегічне партнерство: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Вип. 5 / Ред.: Ю.М. Бугай; Г.С. Стеценко; Упоряд.: П.Б. Вовк; Т.О. Шеремета; Міжнар. наук.-техн.
ун-т, Луц. біотехн. ін-т. Центр інформації та документації
НАТО в Україні. — Луцьк: Надстир’я, 2001. — 360 с. — укp.
Висвітлено перспективи співробітництва між Україною та Північноатлантичним союзом. Проаналізовано вплив співробітництва
з НАТО на реформування і розвиток Збройних сил України. Досліджено проблеми удосконалення функціонування політичних
інститутів України, соціокультурні проблеми перехідних процесів у країні. Висвітлено шляхи вирішення екологічних проблем
охорони здоров’я населення. Запропоновано концептуальну
модель міжнародної співпраці освітніх закладів недержавної
форми власності.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В343837

▪ Україна на шляху до євроінтеграції: проблеми пошуку
оптимальної швидкості / І.І. Шупик // Вісн. Полтав. держ. аграр.
акад. — 2005. — № 3. — С. 157-159. — Бібліогр.: 18 назв. — укp.
Розглянуто перспективи та проблеми участі України в європейській інтеграції.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69944
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▪ Україна на шляху до європейської спільноти в умовах
Помаранчевої революції: Матеріали міжнар. наук.-практ.
конф. проф.-викл. складу, присвяч. 10-річчю Київ. міжнар.
ун-ту, м.Київ, 19-20 лют. 2005 р. / Ред.: Х.В. Хачатурян; Київ.
міжнар. ун-т. — К., 2005. — 339 с. — (Пробл. держ. буд-ва в
Україні; Вип. 9). — укp.
Розглянуто питання суспільствознавства, міжнародних відносин,
зокрема економічних, права, інформації та інформатики, журналістики. Проаналізовано вплив ціннісних орієнтацій на розвиток
сучасної науки, етнополітику України в контексті українсько-російських відносин. Висвітлено аспекти розширення та інтеграції
Європейського Союзу, трансформації НАТО. Наведено оцінку
конкурентоспроможності економіки України. Розкрито аспекти касаційного провадження в кримінальному процесі країни.
Визначено вплив англійського інформаційного стереотипу на
сучасну українську пресу.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69651

▪ Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи
до набуття членства / О. П. Дергачов, В. С. Корендович, С.
І. Мітряєва, Г. М. Муляр; Нац. ін-т стратег. дослід.; Фонд ім.
Ф.Еберта. Представництво в Україні. — К.: Вид. дім «Стилос»,
2004. — 407 с. — укp.
Висвітлено актуальні проблеми формування та реалізації одного
з найважливіших стратегічних пріоритетів зовнішньої політики України — курсу на євроатлантичну інтеграцію. Визначено
роль Північноатлантичного альянсу в архітектурі європейської
безпеки та нові функції, які набуває дана організація за умов
формування постбіполярної системи міжнародних відносин.
Визначено стратегічні інтереси України щодо НАТО, показано
еволюцію їх усвідомлення українським політикумом. Розглянуто
проблеми державної безпеки та іноземної військової присутнос269
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ті. Викладено концептуальні підходи щодо формування стратегії
дій з набуття Україною членства в НАТО.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА652571

▪ Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку
відносин України та НАТО у 90-х роках): Автореф. дис...
канд. філол. наук: 10.01.08 / В.І. Власенко; Київ. нац. ун-т ім.
Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2000. — 24 с. — укp.
Досліджено вплив друкованих засобів масової інформації різного політичного спрямування на міжнародну діяльність держави
на прикладі становлення та розвитку відносин між Україною та
НАТО у 1990-х роках. Дослідження проведено на основі публікацій у дев’яти провідних українських газетах. За допомогою
класичних методів соціологічного аналізу текстів масової комунікації з’ясовано, у чому полягають і чим зумовлені можливості
та ефективність впливу друкованих засобів масової інформації
(ЗМІ) на вироблення та реалізацію зовнішньої політики України,
зокрема у важливому її напрямку — розвитку відносин з Північноатлантичним оборонним союзом. Висвітлено реалізацію
новітніми українськими ЗМІ (пресою) виконання функції формування об’єктивної громадської думки. Обгрунтовано необхідність розвитку друкованих ЗМІ на сучасному етапі. Визначено
їх роль у процесі підготовки та прийняття державних зовнішньополітичних рішень. Вказано на важливість налагодження
співпраці між пресою та владними структурами, причетними до
прийняття зовнішньополітичних рішень з метою відстоювання
державних інтересів України на міжнародній арені. Встановлено,
що протягом даного етапу вплив друкованих ЗМІ на прийняття
важливих зовнішньополітичних рішень був недостатнім через
низку об’єктивних і суб’єктивних причин. Викладено пропозиції працівникам ЗМІ та представникам владних структур щодо
поліпшення системи підготовки журналістів-міжнародників та
прискорення євроінтеграційних процесів в Україні.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА311621
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▪ Українсько-німецькі відносини: політичний та безпековий вимір співробітництва: Автореф. дис... канд. політ.
наук: 23.00.04 / Г.В. Старостенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с. — укp.
З’ясовано, що зовнішньополітичний інтерес Німеччини до
України, зумовлений її геополітичним значенням для збереження стабільності на сході Європи, посилюється в результаті
перетворення України на безпосереднього сусіда розширеного
ЄС. Проаналізовано динаміку українсько-німецьких відносин
та з’ясовано, що опосередкована залежність України від Росії
та підпорядкованість Німеччини нормам європейського права
і зобов’язанням у рамках НАТО значною мірою визначають
поведінку цих двох держав у їх відносинах. Доведено, що європейські політичні та безпекові організації, членом яких є ФРН і
до членства у яких прагне Україна, є особливими механізмами
співпраці нашої держави з Німеччиною з метою реалізації завдань української зовнішньої політики. Виявлено пріоритетні
напрямки політичного та безпекового співробітництва України
з Німеччиною. Запропоновано тезу щодо стратегічного виміру
українсько-німецьких відносин як асиметричної пари двох міжнародних акторів, співробітництво між якими є життєво важливим для України. Висвітлено шляхи інтенсифікації відносин
України з ФРН за допомогою розробки та підписання між цими
державами договору, що має формалізувати стратегічний характер відносин з окремих питань.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА334258

▪ Фактор НАТО у формуванні військової могутності Української держави / В. Смолянюк // Людина і політика. — 2000.
— № 3. — С. 24-33. — Бібліогр.: 28 назв. — укp.
Висвітлено історію становлення взаємовідносин України та НАТО,
основні питання взаємодії сторін. Досліджено участь України
271

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

у діяльності Ради Євроатлантичного Партнерства, у Програмі
«Партнерство заради миру». Проналізовано Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО, наслідки її підписання
для нашої держави. Взаємодія України з Північноатлантичним
альянсом свідчить про перевагу організованого підходу над
чинниками стихійності в процесі налагодження стосунків між
Києвом і Брюсселем.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж16653
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Додаток 9

Наукові дослідження і розробки в галузі
політичних наук
(зарубіжні видання)

▪ Германско-българските отношения като част от европейския интеграционен процес / Н.П.У. Зайлер-Албринг
// Междунар. отношения. — София, 2001. — Г. 30, кн.2. — С. 5762. — болг.
Экономические, общественно-политические и культурные
отношения Германии и Болгарии 90-х гг. как часть европейского
интеграционного процесса; роль Германии в международных
организациях, ее позиция в отношении принятия Болгарии в
европейские организации.

▪ Десять лет в Европе / Т.Г. Аш // Общ. тетр. / Вестн. Москов.
шк. полит. исслед. — М., 2000. — № 15. — С. 84-90. — рус.
Проблемы развития Европейского Союза.

▪ Европа не объединится сама по себе / В. Жискар дЭстен //
Идеи европеизма во второй половине ХХ века: Реф. сб. — М.,
2000. — С. 165-168. — рус.
Проблемы европейской интеграции.
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▪ Европа: поиск новой идентичности / Ю. Борко, О. Буторина //
Космополис = Cosmopolis. — М., 2002. — № 1. — С. 65-79. — рус.
Политическое и национальное развитие европейских стран в
рамках интеграции.

▪ Европейская интеграция / С.Ю. Кутуков // Тенденции
изменения экономической и политической ситуации в России после выборов 1999 года: Сб. ст. — М., 2002. — С. 42-68.
— Библиогр.: с. 67-68. — рус.
Теоретический анализ процессов европейской интеграции.

▪ Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / Под ред. Глухарева Л.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова, Учеб.-науч. центр пробл. интеграции и систем.
анализа ЕС. — М.: УРСС, 1998. — 318 с. — рус.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран; Европейская
безопасность; Европейские страны; Культура; Культурные и общественно- политические влияния и связи; Европейские страны;
ЕС; и РФ.

▪ Европейская интеграция — закономерности и особенности развития / Л.Н. Салдина; МГУ им. М.В.Ломоносова.
— М., 1994. — 40 с. — рус. — Рукопись деп. в ИНИОН РАН №
49195 от 5.05.94.
▪ Европейский Союз: видение политического объединения:
Пер. со словен. / М.Арах. — М.: Экономика, 1998. — 467 с. — рус.
Теоретические основы интеграционных процессов и функциональная интеграция в Западной Европе. Европейское политическое сотрудничество: стадии развития, отношения ЕС с США,
ООН, СЭВ. Договор о создании Европейского Союза.
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▪ Европейский Союз и европейская интеграция // Европа:
Вчера, сегодня, завтра. — М., 2002. — С. 309-388. — рус.
Проблемы интеграции отдельных европейских стран в ЕС.

▪ Европейский Союз: уроки интеграции / О. Черковец //
Экономист. — М., 1998. — № 10. — С. 74-84. — рус.
▪ Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и
гражданства / Ю. Хабермас // Нации и национализм . — М.,
2002. — С. 364-380. — рус.
▪ Западноевропейский Союз в системе европейской интеграции и организации Североатлантического договора
/ Е.Б. Арсланова // Американские исследования в Сибири.
— Томск, 2000. — Вып. 4. — С. 83-87.
▪ Идея европейской федерации / Э. Райтер // Соврем. Европа
= Contemporary Europe . — М., 2000. — № 2. — С. 97-106. — рус.
▪ Идеи европеизма во второй половине ХХ века: Реф. сб.
/ РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глобал. и регион. пробл.; Редкол.: Пивоваров Ю.С.(отв. ред.) и др. — М.,
2000. — 214 с. — (Социал. и гуманит. науки в ХХ веке). — рус.
Предм.рубрики: Европейская безопасность; Интеграция европейских стран; «Европеизм»; Европейские страны; Прогнозы
развития

▪ Иллюзии заполняют реальность (Кризис европейской
внешней политики) / К.Д. Франкенбергер // Intern. Politik.
— Берлин; М., 2002. — № 1. — С. 27-32. — рус.
Влияние интеграции европейских стран на внешнюю политику.
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▪ Неразделенная Европа: взгляд из-за океана / Г.С. Хозин //
США — Канада: Экономика. Политика. Культура. — М., 2000.
— № 7. — С. 78-88. — рус.
Процесс интеграции стран Европы.

▪ От Европы государств к Европе регионов? / Т.В. Зонова //
Полис. — М., 1999. — № 5. — С. 155-164. — рус.
Перспектива исчезновения государств в рамках интеграционных
процессов.

▪ Перспективи за европейската интеграция на Украйна //
Междунар. отношеня. — София, 2003. — Г. 32, кн.3. — С. 19-23.
Определение новой модели взаимоотношений ЕС с Украиной
после расширения Евросоюза в мае 2004 г., разработка концепции «статус особого соседа» и документа под названием «Коммуникация».

▪ Пета вълна на разширяване на Европейская съюз и възможните последствия за Украйна /В.Кирилич // Междунар.
отношения. — София, 2004. — Г. 33, кн. 2. — С. 33-40.
Пятая волна расширения ЕС, принятие 10-ти новых государств в
ЕС 1 мая 2004 г.: влияние на внутреннюю и внешнюю политику
Украины, на активизацию диалога Украины и Европы в экономической и гуманитарной сфере, на укрепление безопасности на
континенте.

▪ План действий для объединенной Европы: Вторая встреча глав государств и правительств Совета Европы, Страсбург, 10-11 окт. 1997 г. — Страсбург, 1997. — 58 с., ил. — рус.
▪ Проблемы европейского регионализма // Европа: Вчера,
сегодня, завтра. — М., 2002. — С. 391-480. — рус.
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Региональная политика в рамках ЕС; проблемы регионализма и
взаимоотношений отдельных стран и ЕС.

▪ Региональная интеграция и Европа / Под ред. Л.И. Глухарева; МГУ им. М.В.Ломоносова. Учеб. -науч. центр пробл.
интеграции и систем. анализа ЕС. — М.: Изд-во Моск. ун-та,
2001. — 200 с., табл. — рус.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран; ЕС; Проблема
расширения; Интеграция экономическая; Европейские страны.

▪ Россия и Европа: что изменилось после 11 сентября 2001
года? / А.Трескин // Европа = Europa. — Warszawa, 2002. — T.
2, № 4. — С. 59-74.
Сближение политических позиций и укрепление сотрудничества между Россией и НАТО, Российской Федерацией и США в
процессе борьбы с международным терроризмом на современном этапе.

▪ Смысл расширения Евросоюза / В. Клаус // Россия в глобальной политике. — М., 2004. — Т.2, № 4. — С. 48-54.
Политическое значение принятия в ЕС стран Восточной Европы.

▪ Стратегия западноевропейской интеграции и отношение к России / Г. Лесников // Экономист. — М., 1998. — № 1.
— С. 85-91. — рус.
Ключевые слова: Европейский союз; европейские страны; European Countries; интеграция; integration; европейская интеграция;
European integration; деятельность; activity; Россия; Russia

▪ Треугольник НАТО-ЕС-Украина: новые угрозы требуют новых подходов и совместных усилий / Л. Поляков, М. Пашков
// Европа = Europa. — Warszawa, 2001. — T. 1, № 1. — С. 165-178.
277

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

▪ Украина и Европейский Союз / Н.Кухарская // Мировая экономика и междунар. отношения. — 2005. — № 1 . — С. 100-109.
Возможность вступления Украины в Европейский Союз.

▪ Украина между ЕС и ЕЭП / И. Федоровская // Экономика и
политика России и государств Ближнего Зарубежья . — М.,
2004. — Февраль. — С. 1—14.
▪ Adjusting to Europe: The impact of the Europ. union on nat. institutions a. policies / Ed. by Meny Y. et al. — L.; N.Y.: Routledge,
1996. — XII, 181 p., ill. — (Europ. publ. policy ser.) Bibliogr.: p.174.
Ind.: p.175-181. — англ.
Влияние Европейского Союза на национальные институты и политику европейских стран.
Предм. рубрики: Европейский Союз; Интеграция европейских
стран; Национальное государство; Европейские страны и Европейский Союз; Великобритания; Внешняя политика; ЕС страны;
Германия фед. респ.; Внешняя политика; ЕС страны; Франция;
Внешняя политика; ЕС страны; Интеграция экономическая; ЕС
страны.

▪ Apart from Russia or part of Russia: A sad saga of UkrainianRussian relations / I. Torbakov // Demokratizatsiya. — 2001.
— Vol. 9, № 4. — P. 588-602.
In his fall 1999 inaugural speech, Leonid Kuchma, the newly reelected
president of Ukraine, unveiled Ukraine’s top foreign policy priorities.
His most important objectives, he said, would be to deepen the ties
with the European Union, to realize the so-called European option
of the Ukrainian people, and ultimately bring his country into the
exclusive club of rich European nations and the rest of «Euro-Atlantic
structures.» The other two priorities were combined in a somewhat
contradictory endeavor to develop a strategic partnership with both
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Russia and the United States. President Kuchma christened the entire-and rather shaky-ediﬁce a «multi-vector diplomacy.» Today this
glorious construct seems to be lying in shambles. Westerners-Europeans and Americans alike-view Kuchma’s Ukraine as an authoritarian
and corrupt regime, guilty of violating basic human rights and freedoms and possessing a nearly bankrupt economic system. And the
embaled head of state-in light of recent scandalous revelations and
accusations of gross abuses of power, complicity in the killing of an
opposition journalist, and rigging of the election results-has become
almost an international pariah. Under these adverse circumstances,
the needle of the Ukraine’s broken foreign policy compass seems to
be pointing steadily in only one direction: Moscow. Now only Vladimir Putin’s Russia willingly deals with a new «sick man of Europe,»
hastily trying to bind Kiev closer to its former imperial master. So
much for multipolar diplomacy. In this article, I trace the recent zigzags of Ukrainian-Russian relations and try to explain why hapless
Kiev has found itself engaged in a glaringly unequal relationship
with domineering Moscow.

▪ Approaching the Northern dimension of the CFSP: Challenges
a. opportunities for the EU in the emerging Europ. security order
/ M. Jopp, R. Warjovaara (eds.). — Helsinki: Bonn: Inst. fur europ.
Politik, 1998. — [2], 168 p. — (Progr. on the Northern dimension
of the CFSP; Vol.1). — англ.
Проблемы и перспективы вступления прибалтийских стран
в Европейский Союз и НАТО с точки зрения европейской безопасности: сборник статей.
Предм.рубрики: Европейская безопасность; Национальная безопасность; Северной Европы страны; ЕС; и Прибалтийские страны;
НАТО; Проблема расширения

▪ Assemblees parlementaires et organisations europeennes / J.D. Nuens, F. Sicard // Notes et etudes doc. — P., 2000. — № 5106.
— P. 7-132. — фр.
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Деятельность национальных парламентов и процесс организации европейского единства в 1979-1999 гг.

▪ Bariery i stymulatory integracji europejskiej: Pr. zbior. / Pod
red. H.Przybylskiego. — Katowice, 1997. — 247 s. — (Pr. nauk. /
Akad. ekon. im. K.Adamieckiego). — пол.
Барьеры и стимулы экономической и политической интеграции
европейских стран; 1990-е гг.

▪ Borderland Identities or Steering a Sinking Ship? / M. Szporer
// Demokratizatsiya. — 2000. — Vol. 8, № 4. — P. 472-480.
Only a decade ago, it was hard to imagine that the so-called wall
of democracy would run along the Bug River, along the historical
borderlands of Europe. It has been argued that NATO (and expected
European Union) enlargement to the historic «gateway» represents a
tangible commitment of the West to Central Europe, as well as to the
borderlands, a region that has been unstable for centuries and that
now has a chance to deﬁne itself politically and economically. Until
1989, Eastern Europe was a political rather than a historical construct,
designating the zone between Germany and Russia-essentially the
former Soviet bloc without East Germany or nonaligned but communist Yugoslavia. In the new, reunited Europe aer the collapse of the
USSR, this historically peripheral region has become central to the
security and the economic stability of the West and, I would argue,
of paramount importance to the development of the former Soviet
region, including Russia. Today the region has become a barometer
for gauging the development of the former USSR, with signiﬁcant
progress toward European integration in the Baltic States, a nostalgic
regressive regime in Belarus, and ambivalence in Ukraine. I argue
that the collapse of the Russian monarchy and the reinvention of the
former empire as the USSR represented the last gasp of its orientalism. The legacy of the Soviet collapse, in contrast, has been an ongoing
aempt to reintegrate the entire Soviet continent into the West. That
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transition, involving deep economic and social readjustments, quite
naturally tests the limits of cultural identity in several countries,
especially in Russia, where the distinctions between ethnic, imperial,
and ideological identities-including homo sovieticus-are ﬂuid and
ill-deﬁned. It justiﬁes dubbing the entire former Soviet region as
Europe’s borderland.

▪ Brauchen wir eine europaische BeschaJigungspolitik? / H.
Lesch // Aus Politik u. Zeitgeschichte. — Bonn, 2000. — № 14/15.
— S. 3-14. — нем.
К вопросу о необходимости единой европейской политики в области занятости.

▪ Central Europe and the EU’s intergovernmental conference: The
dialectics of enlargement / P. Van Ham // Security dialogue. — Oslo,
1997. — Vol. 28, № 1. — P. 71-82. — Bibliogr.: p. 82. — англ.
Связь между перспективами расширения Европейского Союза
(за счет стран Центральной Европы) и процессом институциональных реформ ЕС на примере Межправительственной конференции Европейского Союза.

▪ Die Charta NATO-Ukraine: Euro-atlantische Einbindung Kyivs / O. Alexandrova // Aussenpolitik. — Hamburg, 1997. — Jg.
48, Quartal 4. — S. 325-334.
Внешняя политика Украины: процесс сближения с НАТО.

▪ Charter on a distinctive partnership between The North Atlantic Theaty organization and Ukraine // NATO rev. — Brussels,
1997. — Vol. 45, № 4. Special insert. — P. 5-6
Хартия об особом партнерстве между НАТО и Украиной. Подписана в Мадриде 9 июля 1997 г.
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▪ Charter with NATO will help Ukraine regain its rightful place
in Europe / D. McConnell // NATO rev. — Brussels, 1997. — Vol.
45, № 4. Special insert. — P. 22-25.
Украина и НАТО: комментарий к подписанию Хартии о партнерстве.

▪ Civil-military relations in Post-Soviet Ukraine: Implications
for domestic and regional stability / N. Mychajlyszyn // Armed
Forces and Society. — 2002. — Vol. 28, № 3. — P. 455-479+ii.
Ukraine’s progress towards a fully functioning democratic, civilian
model has been weak. Due to the weakness of the military as a political force in Ukraine, this lack of progress itself does not threaten
Ukraine’s domestic stability. Instead, of greater concern and potential
impact are the absence of signiﬁcant military restructuring and implementation of Ukraine’s military and strategic doctrine as well as
the absence of any measure of civil-military control over the internal
security forces of Ukraine. Moreover, the arrest of military restructuring impacts fundamentally on regional security as it aﬀects Ukraine’s
ability and capacity to forestall any military aggression as well as
Ukraine’s contribution to multinational peacekeeping operations, under either NATO or UN auspices. Ultimately, the tack of progress in
democratic civil-military reforms in Ukraine is of greater signiﬁcance
at the regional level than at the national one.

▪ The common European heritage / C. Guisan-Dickinson // World
aﬀairs. — New Delhi, 1999. — Vol. 3, № 4. — P. 26-35. — англ.
Общеевропейское наследие: коллективная безопасность и внешняя политика в перспективе европейской интеграции.

▪ Country brieﬁng: Ukraine — Moving west / J. Kominek // Jane’s
Defence Weekly. — 2006. — Jan.. — P. 491-501.
Ukraine’s armed forces are pushing ahead with Western-style reforms, but serious constraints and the results of an impending election
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could hinder these eﬀorts. It is expected that the budget constraints
could seriously slow armed forces transformation. The two-thirds
of Ukrainians recently polled opposing NATO membership. The US
appears to be the driving force behind Ukraine’s bid to join NATO,
while European alliance partners appear more cautious.

▪ Cross-border cooperation and transformation of regional identities in the Ukrainian-Russian borderlands: Towards a Euroregion «Slobozhanshchyna”?: P. 1 / T. Zhurzhenko // Nationalities
Papers. — 2004. — Vol. 32, № 1. — P. 207-232.
This paper addresses the new social and political reality of the international border between Ukraine and Russia and analyses the development of cross-border cooperation between the two states with a focus
on a particular region, Sloboda Ukraine. By bringing together various
dimensions of the Ukrainian-Russian border issue-national interests
and national security, Ukrainian-Russian relations and post-Soviet
integration processes, EU enlargement and its implications for the
Ukrainian-Russian border, regional politics, and also local historical
narratives involved in the reconstruction of regional identities-the
paper analyses the Ukrainian-Russian border as a cultural and political construct. Special aention is given to the symbolic role of the
new border in regional, national, and international politics, and to
the competing representations and ideologies of Ukrainian-Russian
border construction and cross-border cooperation in various political
discourses in both countries. The paper focuses on the speciﬁc case
of the Kharkiv-Belgorod potential cross-border region, and particularly
the processes of its symbolic remapping, connected to new projects of
cross-border cooperation, such as the Euroregion «Slobozhanshchyna».

▪ Eastern enlargement of the EU: a compehensive welfare assessment / W. Kohler // J/.of policy modeling. — 2004. — Vol. 26,
№ 7. — P. 856-888.
Проблема интеграции стран Восточной Европы в ЕС.
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▪ Eastern Europe between transition and accession: An analysis
of reform requirements / D. Piazolo. — Kiel: Kiel Inst. of world
economics, 2000. — [4], 32, [2] p., tab. — (Kiel working papers; №
991) Bibliogr.: p. 31-32. — англ.
Процесс европейской интеграции и переход к рыночной экономике в странах Восточной Европы; 1990-е гг.
Предм.рубрики: Интеграция экономическая; Европейские страны; ЕС; Проблема расширения; Переход к рыночной экономике;
Регионализм международный; Европейские страны.

▪ Eastern publics and western enlargement / S. White, S. Oates, C.
Rontoyanni, B. Miller // International Politics. — 2000. — Vol. 37,
№ 3. — P. 323-343.
Crossnational surveys conducted in late 1997 and early 1998 in the
Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Ukraine suggest that mass
publics in all four countries are more favorably disposed towards
European Union than NATO membership, with less variation from
country to country and less uncertainty. There were few eﬀects for
gender, but younger, urban, beer-educated and beer-oﬀ respondents were more likely to favor membership in both organizations.
There were also substantial eﬀects for aitudes, with those who
favored closer relationships with foreign countries, a more distant
relationship with Russia, and a market economy more favorable
towards membership in both cases. Similar results, but with minor
variations, emerged from a regression analysis. Overall, support for
EU membership reﬂected social characteristics with particular strength (age, education and residence); support for NATO membership,
conversely, drew more strongly on aitudinal variables, including a
commitment to freedom and antipathy towards a strong leader.

▪ Economic shiJs and links in the post-Soviet space: Problems
of desintegration and integration / A.I. Treyvish // Izv. Akad.
Nauk. Ser. geogr. — 2000. — № 3. — P. 9-22.
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The article reveals spatial trends of post-Soviet economic developments, the new gradients, relations and interests of states and regions
and the level of their interdependence. The divergence is reinforced
by diﬀerent political and ﬁnancial regimes established in the former
Union republics. Foreign trade is normally reoriented from the Near
to Ear Abroad which is diﬀerent. Western republics and regions are
‘European’ in this context, while the others become rather ‘Eurasian’
or ‘Asiatic’. This does not exclude re-intergation which really takes
place in some fragments of the post-Soviet economic space, being,
however, a contradictory and asymmetrical phenomenon. Russia still
is major partner for any large and some smaller successor states. They
depend on Russia more than Russia depends on them, but Ukraine,
Belarus’ and Kazakhstan are as well important for Russia. Its size
and geographical position makes external orientation of its regions
also diﬀerent.

▪ The eﬀects of enlargement on bilateral relations in Central and
Eastern Europe / P. Dunay, W. Zajaczkowski, O. Павлюк; The
Inst. for security studies of Western Europ. union. — Paris: Inst.
for security studies of WEU, 1997. — V, 73 p. — (Chaillot papers/
Inst. for security studies; 26) Somm.: Dunay P. Hungarian-Romanian relations: a changed paradigm?; Zajaczkowski W. PolishLithuanian relations: the complexities of geopolitics; Pavliuk O.
Ukrainian-Polish relations: a pillar of regional stability?
Влияние расширения НАТО и ЕС на перспективы стабильности
в Центральной и Восточной Европе. На примере взаимоотношений Венгрии и Румынии, Польши и Литвы, Украины и Польши.

▪ Europa der 25 — Chancen und Risiken // Europ. Rundschau.
— Wien, 2004. — Jg. 32, № 1. — S. 3-137. — нем.
Основные направления интеграционной политики европейских
стран.
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▪ Europa sukcesow, Europa klesk / J. Kleer // Jednolitosc i roznorodnosc w polityce rozwoju. — W-wa, 1997. — S. 185-194. — пол.
Проблема политической интеграции стран Европы на рубеже 20-21 вв.

▪ L’Europa e l’Unione politica / C. Azeglio Ciampi // Aﬀari esteri.
— Roma, 2002. — 84, № 136. — P. 709-716/ — итал.
К вопросу о политических аспектах европейской интеграции.

▪ Europaische Sozialpolitik / W. Schmahl, H. Rische H. — BadenBaden: Nomos, 1997. — 219 S. — нем.
Проблемы социальной политики в Европе в условиях европейской интеграции.

▪ Das europaische System nach dem Ende des Kalten Krieges
/ G. Weig. — Koln, 1997. — 26 S. — (Ber. des Bundesinst. fur
ostwiss. u. intern. Studien; 1). — англ.
Европейская система после окончания «холодной войны».
Предм.рубрики: «Холодная война»; Окончание и последствия;
Интеграция; европейских стран; Международные отношения;

▪ Europe as an entity: Possibilities a. limits in econ. policy: Europ.
unemployment: Macroecon. Aspects / H. Hofman. — Florence:
EUI, 1997. — [4], 22 p., diagr. — (EUI working paper RSC; №
97/49). — Bibliogr.: p.22. — англ.
Проблемы и перспективы влияния процесса европейской интеграции на экономическую политику стран ЕС.

▪ Une Europe rassemblee ou integree? / J.-F.Drevet // Futuribles.
— P., 2000. — № 259. — P. 23-36. — фр.
Политические модели европейского объединения: возможности
и перспективы.
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▪ The European idea unites the Ukrainians / O. Rybacuk // Osteuropa. — 2005. — Vol. 55, № 7. — P. 117-122+208.
The year 2004 will enter European history books as an important
milestone in «the era of the great integration». The European Union’s
eastern expansion and the «Orange Revolution» in Ukraine are closely linked. With its peaceful revolution, Ukraine showed that it is an
organic component of democratic Europe. The EU is called on not to
make promises that it can’t fulﬁl but to oﬀer Ukraine a clear perspective for EU accession so that the country can see through the tasks of
Europeanization at home. Ukraine will reject no form of co-operation
so long as it serves the strategic goal of full EU membership.

▪ European identity, EU expansion, and the integration/exclusion nexus / I.B. Neumann // Alternatives. — Delhi; N.Y., 1998.
— Vol. 23, № 3. — P. 397-416. — нгл.
Европейская идентичность, расширение ЕС и проблемы интеграции.

▪ European political cultures: Conﬂict or convergence? / Ed. by
R. Eatwell. — L.; N.Y.: Routledge, 1997. — XIV, 277 p. Ind.: p.270277. — англ.
Проблемы политической культуры в европейских странах.

▪ The European Union and the Ukraine / R. Yakemtchouk //
Revue du Marche Commun et de l’Union Europeenne. — 2003.
— № 470. — P. 433-441.
The partnership and cooperation agreement of June 14, 1994 (coming
into eﬀect on March 1st, 1998) regulates the relations between the
EU and the Ukraine. Nearly half of the Ukraine’s trade is still with
Russia, whereas approximately 20% of its external trade is with the
EU. In November 1996, the Commission presented its action plan for
the Ukraine to the Council. The EU was the largest ﬁnancial donor to
help close the nuclear power station in Chernobyl. The presidential
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decree of June 11, 1998 sets out the strategy for the inclusion of the
Ukraine in the EU. However, its membership of the Union is not envisaged for 2004 or 2007. The EU insists on the prior achievement of
economic and democratic reforms, which are both unavoidable and
essential in all developing countries.

▪ Is the europeanisation of the world over? New challenges facing our old continent. Aula lecture, Sept. 15, 1997= Kas maailma
euroopastumine on loppenud? Meie vana mandri ees seisvad
uued valjakutsed. Aulaloeng 15. sept. 1997 / W. Lepenies; Tlk.
Leesik M. — Tartu: Tartu ulikooli kirjastus, 2001. — 43 p., portr.
— (Aulaloengud/ Tartu ulikool). — нем., англ., эст.
Европейская интеграция в 1990-е гг.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран

▪ Evropski savet, Evropska unĳa i «sve tesnja unĳa naroda Evrope» / V. Knezevic-Predic // Medunar. politika. — Beograd, 1996.
— G. 47, № 1045. — S. 19-21. — сербо-хорват.
Новая стадия в развитии европейской политической интеграции
после заключения Маастрихтского договора: соотношение компетенции общих органов ЕС и суверенитета государств-членов.

▪ External threat and democracy: The role of NATO revisited /
D.M. Gilber, J.A. Sewell // J.l of Peace Research. — 2006. — Vol.
43, № 4. — P. 413-431.
This article examines the role of NATO in aiding democratic transitions and survival in the former Soviet republics. The authors argue that
the level of external threat is a determining factor in centralization,
militarization, and ultimately regime type. States tend to be democratic or are likely to make the transition toward democracy when
threat levels are low, while autocracies are more likely to be found in
states targeted by higher levels of threat. Building on recent ﬁndings
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examining the link between democracies and alliance, the authors
demonstrate that NATO has been an eﬀective guarantor of territorial sovereignty and independence in the Baltic states, Ukraine, and
Moldova, reducing the level of threat experienced by each state, thus
assuring the survival of decentralized and democratic governments.
Former Soviet republics targeted by high levels of threat have reverted to or maintained centralized, autocratic forms of government. ©
2006 Journal of Peace Research.

▪ Federal and regional states in the perspective of European
integration / Europ. commiss. for democracy through law.
— Strasbourg: Council of Europe publ., 1999. — 144 p. — (Science
a. technique of democracy; № 27). — Fr. ed.: L’Etat federal et regional dans la perspective de l’ integration europeenne. — англ.
Влияние федерализма на будущее процесса европейской интеграции.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран; Федерализм;
Европейские страны

▪ Ein foderative Europa?: Das polit. Gesicht Europas im Zuge
der Erweiterung / 118. Bergedorfer Gesprachskreis, 30. Sept. u.
1. Okt. 2000 auf Schloss Genshagen, Berlin. — Hamburg: KorberStiung, 2001 . — 139 S. — нем.
Проблемы европейского федерализма в аспекте расширения ЕС.

▪ Free elections, big problems an orange pyrrhic Victory in
Ukraine? / W. Schneider-Deters // Osteuropa. — 2006. — Vol. 56,
№ 5. — P. 59-73.
During the elections in Ukraine, the Party of Regions polled the best
results. But three of the parties that emerged from the Orange Revolution, taken together, enjoy an absolute majority. Forming an orange
coalition, however, is proving to be a diﬃcult task. The reason is luliia
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Tymshenko’s claim to the premiership. Powerful elements within the
presidential bloc Nasha Ukraï na are resisting this. President Viktor
lushchenko is showing weak leadership. Participation of the Party of
Regions in a government poses a risk to Ukraine’s independence: Due
to the dependence of eastern Ukrainian coal, iron and steel magnates
on gas from Russia, the Party of Regions in a «grand coalition» with
Nasha Ukraï na would drive the integration of Ukraine into the «single economic space» proposed by Russia and jeopardise Ukraine’s
EU prospects.

▪ Frontier Dynamics and Ukraine’s Ties to the West / J.D.P/ Moroney // Problems of Post-Communism. — 2001. — Vol. 48, № 2.
— P. 15-24.
Despite Ukraine’s ties to NATO, Kyiv fears it will be excluded from
Europe. Eﬀorts to improve relations with the European Union have
been even more frustrating.

▪ Globale Sicherheitspolitik: Integration des transatlantischen
Marktes / R.H. Czichy // Intern. Politik. — Берлин; М., 2001.
— № 6. — S. 45-50. — нем.
Глобальная политика безопасности в аспекте интеграции трансатлантического рынка.

▪ Globalization and entrepreneurial response in post-socialist
transformation: A case study from Transcarpathia, Ukraine / C.
Kalantaridis // European Planning Studies. — 2000. — Vol. 8, №
3. — P. 285-299.
This paper sets out to examine the extent and characteristics of the
globalization process in a region undergoing a process of socio-economic transformation. In doing so it draws upon the experience of an
entrepreneurial, globally orientated, garment-making enterprise in
Transcarpathia, the western most region of the Ukraine. The bulk of
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earlier scholarly research focused upon the consequences of the strategies implemented by multinational corporations. We argue, that this
study points towards an alternative mode of integration in the global
economy-one which received lile aention in the Central and Eastern European context. This takes the form of a set of sub-contracting
relationships between parent enterprises in Western Europe, intermediaries located in economies which achieved signiﬁcant advances in
the process of transformation (such as Hungary and Slovakia), and
manufacturers in the locality.

▪ GUUAM: New start or gradual decline? = [Die StaatengemeinschaJ GUUAM: Neuer Auruch oder langsamer] / R. FreitagWirminghaus // Orient. — 2001. — Vol. 42, № 2. — P. 267-294.
As GUUAM, Georgia, the Ukraine, Uzbekistan, Azerbayzhan and
Moldavia are aempting to form a Western oriented union of states
within the CIS. It aims to free them from unilateral dependence and
open up the prospect of gradual integration within Euro-Atlantic structures. Co-operation between the member states has thus far been
founded on two pillars: Economic co-operation and the establishment
of regional security, whereby the oil resources of the Caspian Sea have
provided the necessary material basis. The existence of the community has divided the CIS into two camps, and reanimated what was a
stagnating development within the CIS. Recent events, however, have
threatened the continuing stability of GUUAM, which now ﬁnds
itself at the crossroads aer a period of stagnation. There is no longer
any consensus as to the nature and strategy of the organisation. The
reasons for this plight are to be found in the domestic developments
of the individual member states, their conﬂicts with one another, and
more especially with Russia’s policies under Putin. The GUUAM
states had been united until now by their Western orientation and
their close ties to NATO. These common interests were evident in
their expressed opposition to Moscow. Nevertheless, GUUAM is not
a solid unity but rather a loose collection of states suﬀering from a series of internal contradictions and weaknesses. GUUAM’s dilemma is
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that it is not signiﬁcant enough to gain the substantial support of the
West it needs, but is important enough for Russia to want to obstruct
its development. By giving individual states special treatment Putin
has been able to weaken the unity of GUUAM. This highlights one of
GUUAM’s major weaknesses; commitment to the association varies
from member to member. Internal dissension prevents them from
presenting a more uniﬁed front to the world while at the same time
leaving them open to divisionary aacks. Internal developments in
the Ukraine and Moldavia have led to a reassertion of closer relations
between them and Russia. These weaknesses within GUUAM have
led to discussions about its future priorities and developments. It is
hoped existing deﬁciencies will be cured by an organised restructuring of the union. The new initiative focuses on economic aspects and
emphasises the role of the Euro-Asian transport link. Naturally, the
issue of security tends to lead members to question the validity of the
community’s mere existence. GUUAM has managed, superﬁcially at
least, to shi from being a negatively determined organisation, i.e.
one whose raison d’etre was to prevent reintegration into the Soviet
Block, into one with positive aims. Whether replacing ideology by
pragmatism, as exempliﬁed by the concentration on economic functions, helps to breathe more life into the union and by doing so mould
it into a serious economic alternative, remains to be seen.

▪ Integracja Ukrainy z Europa Zachodnia jako wybor cywilizacyjny — katalog problemoww i pytan / M.Melnyk // Uniﬁkacja i roznicowanie sie wspolczesnej Europy. — W-wa, 2002.
— S. 215-220.
Проблемы, препятствующие интеграции Украины с Западной
Европой, в частности: демократическая система, состояние экономики, национальная идея, религия и т.д.

▪ International integration or internal politics? Anatomy of a
single market measure / M. Aspinwall // J. of Common market
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studies. — Oxford; N.Y., 1995 . — Vol. 33, № 4. — P. 475-499.
— Bibliogr.: p. 496-499. — англ.
Исследование интеграционных процесов ЕС как единого целого
в сопоставлении с аналогичными процессами в странах-членах
при формировании единого европейского рынка.

▪ Die kommissarische Neuordnung Europas: Das Dispositiv
der Integration / S. Puntscher Riekmann. — Wien; New York:
Springer, 1998. — XII, 252, [3] S. Bibliogr.: S. 231-252. — нем.
Проблемы европейской интеграции.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран; ЕС; Управление;
Суверенитет государства; Европейские страны

▪ Lander und Regionen in Europa — Kooperation fur eine gemeinsame ZukunJ: Fachtagung des Hessischen Landtags am
31.Okt. 1996 im Hessischen Landtag in Wiesbaden / Hrsg. von
GreS F. — Wiesbaden: Hessischer Landtag, 1997. — 144 S. — (Hessische Schrien zum Foderalismus u. Landesparlamentarismus;
№ 7). — нем.
Роль региональной политики и регионального сотрудничества в
развитии европейской интеграции.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран; Регионализм
международный; Европейские страны; Региональная политика;
ЕС страны; ЕС; Региональная политика

▪ Does leJ-right structure party positions on European integration? / L. Hooghe, G. Marks, C.J.Wilson // Comparative polit.
studies. — Beverly Hills; L., 2002. — Vol. 35, № 8. — P. 965-989.
— Bibliogr.: p. 986-989. — англ.
Влияние политической ориентации (правые-левые) партий на
их отношение к европейской интеграции.
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▪ Lobbyisme, pluralisme et integration europeenne= Lobbying,
pluralism and European integration / Inst. de sociologie etc.;
Claeys P.-H. (ed.) et al. — Bruxelles: Presses interuniv. europ.,
1998. — 455 p., diagr. — (La cite europ.; № 16) Текст фр., англ.
Bibliogr.: p.425-451. — англ.; фр.
Влияние групп давления и политического плюрализма на процесс европейской интеграции: сборник статей.
Предм.рубрики: Лоббизм; Европейские страны; Плюрализм политический; ЕС; Интеграция европейских стран

▪ Moglichkeiten und Grenzen europaischer BeschaJigungspolitik / G. Kasten, D. Soskice // Aus Politik u. Zeitgeschichte. — Bonn,
2000. — № 14/15. — S. 23-31. — нем.
Возможности и границы европейской политики занятости.

▪ National identities and virtual foreign policies among the
Eastern Slavs / T. Kuzio // Nationalities Papers. — 2003. — Vol.
31, № 4. — P. 431-452.
The amorphous national identities of the three eastern Slavic states
coupled with the continued domination of post-Soviet ruling elites
by former nomenklatura «sovereign communists» turned centrist
oligarchs have exacerbated the virtuality of Russian, Ukrainian and
Belarusian foreign policies. This leads us to three conclusions. Firstly,
it has made it diﬃcult for Russia to accept Ukraine and Belarus as
legitimate independent states and thereby to fashion foreign policies
towards them as «foreign» countries. This has had ramiﬁcations in
many areas, such as border demarcation and defense of Russian
speakers. Secondly, it has prevented the Russian-Belarusian union
from being fully established. Although an ideological commitment
existed from the Soviet Belarusian Lukashenka, it was impeded ﬁrst
by a waﬄy centrist (Yeltsin) and then by a pro-Western leader (Putin).
Yeltsin never took the union seriously while Putin is more interested
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in cooperation with NATO and the U.S. Finally, although Ukraine
had a stronger ethnocultural national consciousness than Belarus,
this was never as strong as in the three Baltic states. Since December
1991 Ukraine’s elites have been dominated by «sovereign communists» turned waﬄy centrist oligarchs who have been unable to decide
whether to orientate towards Europe or Eurasia and have aempted
to camouﬂage this indecisiveness by calling their foreign policy «multi-vectorism,» «To Europe with Russia!» was added to this already
confusing foreign policy so as not to oﬀend Russia. By mid 2002 the
amorphous national identities of all three eastern Slav states had led
to virtual foreign policies. Russia was moving with Ukraine westwards to the E.U. and NATO. Russia was also moving eastwards with
Belarus in the revamped Collective Security Organization and with
Belarus and Ukraine in the successor Eurasian Economic Community
the Joint Economic Space (JEC) created in September 2003. As long
as national identities in all three countries remain ambivalent and ill
deﬁned, their foreign policies will also be virtual and indecisive.

▪ Neuer Osten — alter Westen: Die europ. Staaten zwischen Annaherung u. Distanz / B. Meyer, B. Moltmann. — Frankfurt a.M.:
Haag u. Herchen, 1996. — [6], 252 S. — (Arnoldshainer Texte; Bd.
89). — Библиогр. в конце отд. ст. — нем.
Роль ЕС в международной политике: развитие взаимоотношений новых государств в Европе со странами ЕС.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран; Прогноз развития; Европейские страны; Внешняя политика; Международные
отношения; 1985-; Прогноз развития; Европейская безопасность;
Европейский Союз; Глобальные проблемы; и европейские страны.

▪ Zur Neuordnung der Europaischen Union: Die Regierungskonferenz 1996/ 97 / Grimm D., Hesse J.J., Jochimsen R., Scharpf
W. — Baden-Baden: Nomos, 1997. — 148 S. — нем.
Проблемы организационного развития ЕС.
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▪ New neighbourhood — new association: Ukraine and the European Union at the beginning of the 21st century / Wrien by:
B. Berdychowska et al.; Transl. W.Czartoryski. — Warsaw: Stefan
Botory Found., 2002. — 15, [1] p. — (On the future of Europe.
Policy papers; 6). — engl.
О проблемах расширения ЕС и присоединения к нему Украины
в 21-м веке.

▪ A new «ostpolitik» Europe’s response to the rainbow revolutions in Eastern Europe [Eine neue ostpolitik: Europas antwort
auf die regenbogenrevolutionen] / I. Kempe // Osteuropa.
— 2005. — Vol. 55, № 9. — P. 21-34+165.
The rainbow revolutions in Ukraine and Georgia were oriented on
Western values. Successful transformation in these states depends
on their being incorporated into the Western sphere of integration.
In introducing its Neighbourhood Policy, the European Union was
responding to pressure to act. Now, the European Union itself is in
the middle of an integration crisis. At the same time, the Kremlin has
also failed in its strategy to integrate the post-Soviet realm by means
of dependency and personal networks. A new East European policy
is needed to shape the overlapping spheres of integration between
Russia and the West.

▪ A new Ostpolitik — strategies for a United Europe / W. Weidenfeld (ed.); E. Breska, von, P.Brunner, M. Brusis et al.; Transl.:
G. Schroers. — Gutersloh: Bertelsmann found. publ., 1997. — 176
p. — (Strategies for Europe) Orig.: Neue Ostpolitik — Strategie
fur eine gesamteuropaische Entwicklung. — Bibliogr.: p.151-162,
171-176. — англ.
Объединенная Европа и стратегические направления ее восточной политики.
Предм.рубрики: Трансформация общественных отношений;
Восточноевропейские страны; Европейский Союз; и восточноевропейские страны.
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▪ The new Ukraine-NATO partnership / I. Kharchenko // NATO
rev. — Brussels, 1997. — Vol. 45, № 5. — P. 27-29.
Партнерство Украины и НАТО: к подписанию хартии (1997 г.)

▪ Northern dimensions / Finn. inst. of intern. aﬀairs; Ed.-in-chief
Forsberg T. — Helsinki, 1998 1. 1998. — 152 p. — англ.
Внешняя политика Финляндии, в частности, по вопросам европейской интеграции и европейской безопасности.

▪ Osterweiterung der Europaischen Union: Sind die miel- u.
osteurop. Lander u. die EU reif fur eine Erweiterung? / O.G.
Mayer, H.-E. Scharrer.; Mit Beitr. von L. Csaba, H.-H. Hartel, R.
Hrbek et al. — Baden-Baden: Nomos, 1997. — 215 S., K. — (Veroﬀ./ HWWA-Inst. fur Wirtschasforschung; Bd. 35). — Библиогр.
в конце ст. — Текст на нем. и англ. яз.
Проблемы интеграции стран Центральной и Восточной Европы
и Европейский Союз.
Предм.рубрики: ЕС; Проблема расширения; Интеграция европейских стран; ЕС; и восточноевропейские страны; Восточноевропейские страны; Международное положение; Польша респ.;
Экономические отношения; ЕС страны.

▪ Quel avenir pour l’integration entre l’Union europeenne et les
Peco? / A. Henriot, A. Inotai // Economie intern. — P., 1997. — №
70. — P. 55-77 Bibliogr.: p. 76-77. — англ.
Проблемы и перспективы интеграции стран Центральной и
Восточной Европы в Европейский Союз.

▪ A partnership between the European Union and the NWIS:
Transition for integration or integration for transition? A few
facts about Ukraine / V. Denysyuk // Revue du Marche Commun
et de l’Union Europeenne. — 2005. — № 487. — P. 220-231.
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Up until now, relations with the NWIS (Ukraine, Moldavia, and
Belarus) were always conducted within the context of relations
between the European Union and the former Soviet Union. Unlike
many other of the EU’s neighbour-states, the NWIS always ended
up at the boom of the list of commercial preferences granted by the
EU. Aer having «tidied up» its Eastern border (based on a process
of integration. European agreements and ﬁnally membership of the
EU), and its Mediterranean frontier (through regional stabilization
and association agreements which seek to gradually introduce free
trade), Brussels is now looking to its North-Eastern neighbours, employing a policy focusing on inﬂuence and development. We would
like to state our view that although the «neighbourhood» policy is
bringing the NWIS and the EU closer together economically, on the
other hand it is moving the prospect of membership of the European
institutions even further away.

▪ Regionale Zusammenarbeit: Brucken im zusammenwachsenden Europa / F.F.von. Loringhoven // Aussenpolitik. — Hamburg,
1998. — Jg. 49, Quartal 3. — S. 13-19. — нем.
Проблемы регионального сотрудничества с целью обеспечения
безопасности и стабильности в Европе в условиях развития интеграции, расширения НАТО на Восток.

▪ Restraining NATO: Ukraine, Russia, and the West / // Washington Quarterly. — 1997. — Vol. 20, № 4. — P. 55-77.
▪ Rola regionow transgrznicznych w procesie integracji Europy
Baltyckiej / T. Palmowski. — Gdansk: Wydaw. Uniw. gdanskiego,
2000. — 242 s., il. — Bibliogr.: s. 209-228. — пол.
Роль приграничных районов стран Балтии в процессе европейской интеграции и во внешней политике этих стран в 90-е гг.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран и прибалтийские
страны; Прибалтийские страны; Внешняя политика; Европейские страны; Приграничные районы; Прибалтийские страны
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▪ Rusland und die Neuordnung Europas / H. Konig // Osteuropa.
— Stugart, 1998 . — Jg. 48, H. 5. — С. 467-484. — нем.
Позиция России в отношении нового европейского порядка, в
частности, по вопросам европейской безопасности и европейской интеграции.

▪ Ukraina w procesie rozszerzenia NATO i UE / W. Ohryzko //
Przeglad zachodni. — Poznan, 1999. — R. 55, № 1. — S. 105-108.
Стремление Украины к сближению со странами НАТО и Европейским Союзом; 1990-е гг.

▪ Ukraine aims for all-professional armed forces by 2010 / G.
Holdanowicz // Jane’s Defence Weekly. — 2005. — Mar.- 2 p.
Ukraine is integrated into both the European Union and the North
Atlantic alliance for all-professional armed forces by 2010. The country stressed the need to reorganized the armed forced and down-sized
to become compact, highly professional and armed according to
current standards. All reforms will be conducted while providing a
social shield to serviceman and their families. Ukarine’s armed forces
would become capable of active participation in NATO operations
within the next two to three years and Poland, would support the
rebuilding of the Ukrainian armed forces.

▪ Ukraine and NATO: The evolution strategic partnership / T. Kuzio
// J. of strategic studies. — L., 1998. — Vol. 21, № 2. — P. 1-30.
Украина и НАТО: развитие стратегического партнерства.

▪ Ukraine and NATO: The Evolving Strategic Partnership / T. Kuzio
// Journal of Strategic Studies. — 1998. — Vol. 21, № 2. — P. 1-30.
The article explores the evolution of Ukrainian-NATO relations since
the disintegration of the former USSR. It argues that Ukraine’s elites
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have made a strategic decision in favour of integration into European
and Trans-Atlantic structures. These ruling elites are divided into
‘romantic’ and ‘pragmatic’ groups. The former support a Baltic-style
immediate demand of NATO membership while the laer opt for
non-bloc status as a stage to future NATO membership. Ukraine’s
pragmatic elites have declared their aim of EU and WEU membership while only outlining a future desire for NATO membership.
Nevertheless, whereas NATO has adopted an open door policy the
EU/WEU have deﬁned two groups of future members which exclude Ukraine. Such a Western policy could turn Ukraine into another
‘Turkey’ which may achieve future NATO membership while being
excluded from the EU/WEU as somehow ‘non-European’.

▪ Ukraine and NATO: The politics of soJ cooperation / T. Bukkvoll // Security dialogue. — Oslo, 1997. — Vol. 28, № 3. — P.
363-374 Bibliogr.: p. 373-374.
Украина и НАТО: политика сотрудничества.

▪ Ukraine and the west / S.F. Larrabee // Survival. — 2006. — Vol.
48, № 1. — P. 93-110.
Unlike his predecessor Leonid Kuchma, Ukrainian President Victor
Yushchenko is genuinely commied to Ukraine’s integration into the
European Union and NATO. Ukraine’s integration into these institutions would dramatically change the political map of Europe and
could have a catalytic aﬀect on the region, reinforcing the Western
orientation of Georgia and Moldova. It could also have an impact on
the prospects for reform in Russia. However, Ukraine’s Western integration remains uncertain. Yushchenko’s push for the EU and NATO
comes at a time when both institutions are facing new challenges and
doubts about the wisdom of further enlargement. There are signs,
moreover, that the Orange Revolution may be losing momentum.
A lot will depend on the outcome of the parliamentary elections in
March 2006. A coalition of reformist forces led by President Yushche300
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nko could give Ukraine’s push for Western integration new impetus.
But a victory by the forces allied with former Prime Minister Victor
Yanukovych could be a severe setback for Ukraine’s hopes of Western
integration.

▪ Ukraine economy and ﬁnance in the reform process and the European partnership: A focus on aerospace industry / G. Dominese //
Transition Studies Review. — 2005. — Vol. 12, № 2. — P. 257-292.
In spite of economic stabilization and the growth rate uprise since
2003, Ukraine has received less than EUR 5 billion in foreign direct
investment over the last ﬁve years (from 2000 to 2004). This is less
than other less FDI-aractive countries got, notwithstanding the fact
that Ukraine has a steel industry of international signiﬁcance, great
agriculture potential, and an automotive industry which accounts
for almost 6% of the value added generated by the industrial sector.
The new government of Ukraine has declared the foreign investment
ﬂows into Ukraine among its top priorities. Unfair competition as a
result of past bad government policies was the reason for the low FDI
inﬂow. The former Ukrainian government promoted private interests
of a limited group of businessmen. Unfair privatization sales with a
limited access of other investors, as well as violent ownership takeovers, took place. The new government has commied to stop this
practice. The role of independent courts will grow in dealing with
conﬂicts, including the revision of unfair privatization sales. The
determination to be integrated with the EU represents an ultimate
goal. Such a step is expected to facilitate Ukraine’s movement towards European standards in all spheres. I also present a brief inside
evaluation on the aerospace industry, for both the civil and military
sectors, starting from a sketch of the defense industry in 2000. The
situation of civil and military aviation in Russia and Ukraine has
many points in common and it could not be diﬀerent aer such a
prolonged common history in the same military-industrial complex.
Ukrainian industrial capacity is more or less completely secluded
from international partners and markets. EU and NATO should not
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miss the opportunity to take into account the human capital and the
technology achievement already accumulated by Ukrainian industries, research centres, academies, laboratories. The Ukraine aviation
industry has suﬀered a serious decline over the last 15 years. Only
recently new programs and major developments in the sector, which
is undergoing a major restructuring, have reopened the perspectives
of new projects in both civil and military aviation, as well as in space
projects. The components sectors will be aﬀected positively if the developments will be conﬁrmed by concrete international partnerships
and investments, ﬁrst of all with the EU and the United States. Mergers and restructuring of the existent production plants are a real need.
As experience shows in Europe and in the global market, no national
way or revival of past alliances could help Ukraine to maintain a role
in the aerospace sector. © Springer-Verlag 2005.

▪ Ukraine: Vagaries of the Post-Soviet Transition / I. Torbakov //
Demokratizatsiya. — 2000. — Vol. 8, № 4. — P. 461-471.
In the aermath of the collapse of the outer and inner Soviet empires
in 1989 and 1991, it was widely believed that the postcommunist
states of East-Central Europe and Eurasia, freed from the iron grip
of the imperial center, would rid themselves of communism’s perverse legacies and, having undergone the appropriate socioeconomic
transformations, become «normal» European countries. Some postcommunist nations did, in fact, act in that manner, and now the most
advanced of them are members of NATO and candidate members of
the European Union, which testiﬁes to the fact that they are indeed
on the right track toward European normalcy. Others, however, were
not so successful: their transitions to «liberal democracy and market economy» have proved, so far, to be sad failures. Independent
Ukraine undoubtedly falls into the laer category. Unlike the Poles
or the Balts, proud of their achievements and optimistically looking
to the future, most Ukrainians tend to gloomily repeat a fatalistic
maxim coined by their ﬁrst president, Leonid Kravchuk: maiemo
te, shcho maiemo (we’ve got what we’ve got). To understand why
Ukraine’s transition has stalled (or rather, resulted in the creation of a
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peculiar-but deﬁnitely «un-European”-social system), in this article I
examine the interrelationship between the Soviet (and, in some cases,
even pre-Soviet) legacy and the political strategies of the newly born
country’s rulers. In particular, I explore the historical peculiarities
of state- and nation-building in Ukraine, the character of the 1991
«national-democratic revolution,» the quality of the local elites, and
the true nature of their policies, as well as popular social and political
aitudes in Ukraine.

▪ Ukraine’s European integration through the OSCE / O. Gladkyy
// J. of Eurasian Research. — 2003. — Vol. 2, № 2. — P. 44-50.
Quite oen European integration is viewed too narrowly as only
an economic phenomenon that mainly takes place in the European
Union. However, according to the approach that is suggested here,
European integration occurs in a variety of ﬁelds and is performed
within a wide range of organizations acting in Europe. Frequently,
the role of regional organizations is overlooked or disregarded, but,
having established a framework for integration, they became a necessary means for the process of integration. Furthermore, the role of
these institutions has become much more important in the process
of the «return to Europe» of the former Soviet states in Central and
Eastern Europe (CEE). In addition, it is also possible to determine a
level of integration for each particular state into European region.

▪ Ukrajina — zajmy a perspektivy / V. Leska // Mezinar. vztahy.
— Pr., 1998. — C. 2. — S. 56-65
Геополитическое положение Украины и проблемы ее взаимоотношений со странами Центральной Европы в свете расширения
НАТО.

▪ Wege zu einem anderen Europa: Perspektiven der Europ. Integration / Beirat fur ges., wirtschas- u. umweltpolit. Alternativen
— BEIGEWUM (Hg.). — Koln: PapyRossa Verl., 1997. — 266 S.
— Библиогр. в конце отд. ст. — нем.
Перспективы европейской интеграции.
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▪ Where will Europe end? Ukraine and the limits of European
integration / C. Sellar, J.Picklar // Eurasian Geography and Economics. — 2002. — Vol. 43, № 2. — P. 123-142.
In an exploratory essay, two geographers assess long-term prospects
for Ukraine’s integration into European economic and political structures, most notably the European Union. The analysis is based on an
examination of such commonly cited yardsticks as economic reform,
political liberalization, and eﬀorts to combat corruption (“internal
obstacles”) as well as geographic factors such as relative location,
production structure, and commercial relations (“external obstacles”). Eﬀorts to upgrade and, to some degree, reorient transportation
linkages to facilitate connection with Europe are investigated as well.
© 2002 by V. H. Winston and Son, Inc. All rights reserved.

▪ A wider Europe: The view from Minsk and Chisinau /J. Lowenhardt,
R.J.Hill, M. Light // International Affairs. — 2001. — Vol. 77, № 3. — P. 605-620.
The expansion of NATO and the enlargement of the EU will produce
outside states in which perceptions and policies will be inﬂuenced by
feelings of exclusion and isolation. Building on an earlier article published in International Aﬀairs (January 2000) on Russia and Ukraine,
this article analyses two countries ‘inbetween’ in which these feelings
are particularly strong. Belarus and Moldova, two classic borderlands, are small, new states with borders not of their own choosing and
lile sense of identity. Their economies are in dire straits and each
has a large problem that hampers European integration. For Belarus
the problem is its president; for Moldova it is the separatist regime
controlling 12 per cent of its territory. Based on elite interviews, opinion surveys and the analysis of focus group discussions, this article
compares and contrasts the aitudes towards NATO and the EU in
these two countries.

▪ A wider Europe: The view from Moscow and Kyiv / M. Light,
S. White, J, Lowenhardt // Intern. aﬀairs . — L., 2000. — Vol. 76,
№ 1. — P. 77-88/
Отношение России и Украины к ЕС и расширению НАТО.
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▪ Wind and wave climate of the Black Sea: Progress of the NATO
TU-WAVES Project / E. Ozhan, S. Abballa // Proceedings of the
International Symposium on Ocean Wave Measurement and
Analysis. — 1998. — Vol. 2. — P. 962-974.
A major project, called the NATO TU-WAVES Project, which aims to
ﬁnd out the wave climate aﬀecting the whole Black Sea as well as the
Turkish coasts on other seas, is being carried out since the beginning
of 1994 within the framework of the NATO SfS Program-Phase III.
The main objectives of this project are to obtain detailed knowledge
on and to establish a reliable data bank of wind waves aﬀecting the
whole Black Sea and the other Turkish coasts, to implement a third
generation wave model for the seas surrounding Turkey, and to construct a wave atlas for the Black Sea and the other Turkish coasts.
The `Black-Sea Wave Atlas’, which is expected to be ready by the end
of 1998, will provide accurate and reliable information on sea state
parameters needed for most coastal and marine activities. In addition
to METU-KLARE, the lead organization, three Turkish organizations
and eight other institutes from four Black Sea riparian countries
(Bulgaria, Rumania, Russia and Ukraine) are collaborating within
the framework of the NATO TU-WAVES Project. This paper brieﬂy
describes this project and the progress of its activities.

▪ Die ZukunJ des europaischen Einigungsgedankens / L.
Kuhnhardt. — Bonn: ZEI, 1999 . — 36, [3] S. — (Discussion
papers/ Zentrum fur europ. Integrationsforschung, Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Univ. Bonn; C/53). — нем.
Перспективы европейской интеграции: теории, направления,
концепции.
Предм.рубрики: Интеграция европейских стран; Теории, направления, концепции; Политические учения; Европейские страны; 20 в.
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Додаток 10

Актуальні проблеми інтеграції
України в ЄС і НАТО у виданнях
Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції України

▪ Актуальні питання євроатлантичної інтеграції України:
Зб. наук. пр. / В.П. Горбулін (ред.); Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України — К.: Євроатлантикінформ, 2005.
— 364с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтеграції
України; Вип. 5).
Висвітлено соціально-економічні, політичні, державно-управлінські, міжнародні та геополітичні аспекти та аксеологічні засади
розвитку євроатлантичної інтеграції України. Розкрито інституційні засади запровадження стандартів Євроатлантичного
альянса в структурі Збройних сил України, наведено результати
соціологічних досліджень щодо сприйняття ідеї євроатлантичної
інтеграції громадянами країни.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА662518

▪ Актуальні проблеми державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції: Наук.-інформ. збірник / В.П. Горбулін (заг.ред.); Нац. центр з питань
євроатлант. інтеграції України— К.: Євроатлантикінформ,
2005. — 248с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтеграції України; Вип. 15). — Бібліогр.: в кінці статей.
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у виданнях Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

Досліджено проблеми реалізації державної політики у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України. Розглянуто
перспективи науково-технологічного позиціонування країни в
контексті політики сусідства ЄС. Висвітлено механізми впровадження стандартів ЄС, питання реформування адміністративнотериторіального устрою, кадрової політики органів державної
влади та місцевого самоврядування. Охарактеризовано принцип
субсидарності ЄС і межі його застосування в Україні.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА672390

▪ Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки: Зб. науково-аналітичних
матеріалів / В.П. Горбулін (заг.ред.); Нац. центр з питань
євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ,
2005. — 224с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтеграції України; Вип.4, ч.1).
Наведено прогнози щодо розвитку євроатлантичної інтеграції
України, розкрито міжнародні та геополітичні аспекти її необхідності. Запропоновано методику оцінки можливих загроз і
ризиків національному суверенітету країни з боку зовнішніх
ворогів. Висвітлено проблеми обороноздатності України, цивільного контролю над її Збройними силами. Проаналізовано вплив
євроатлантичної інтеграції на явища, процеси та характеристики
держави.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА662520

▪ Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки: Зб. науково-аналітичних
матеріалів / В.П. Горбулін (заг.ред.); Нац. центр з питань
євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ,
2005. — 208с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтеграції України; Вип.4, ч.2).
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Визначено динаміку ставлення різних верств населення й елітних груп України до процесу інтеграції в Північноатлантичний
альянс. Висвітлено проблеми реалізації державної політики у
сфері євроатлантичної інтеграції країни, наведено практичні рекомендації щодо розвитку інтеграційних процесів. Здійснено якісне
моделювання формування ставлення населення до вступу в НАТО.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА662519

▪ Актуальні проблеми оцінки ризиків і загроз національній безпеці в контексті євроатлантичної інтеграції
України: Наук.-інформ. зб. / Ред.: В.П. Горбулін; Нац. центр з
питань євроатлант. інтегр.. — К.: Євроатлантикінформ, 2005.
— 219 с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтегр.
України; Вип. 9). — укp.
Висвітлено методологічні підходи до оцінки та моделювання ризиків і загроз у сферах національної безпеки країн-членів НАТО,
СНД, України в контексті євроатлантичної інтеграції. Проаналізовано політику запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
природного, техногенного і воєнного характеру. Розглянуто
питання правового забезпечення функціонування систем захисту
населення та територій від наслідків надзвичайних ситуацій. Визначено нормативно-правову базу щодо оцінки ризиків і загроз
національній безпеці в країнах СНД, а також основні напрями
забезпечення національної безпеки України.
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж72949

▪ Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного
курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцінки: Наук.-інформ. зб. / В.П.
Горбулін (заг.ред.); Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції
України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 256 с. — (Дослідж.
і розробки у сфері євроатлант. інтеграції України; Вип.12).
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Розглянуто сутність і концептуальні підходи моніторингу соціально-політичних процесів, визначено показники моніторингу євроатлантичної інтеграції (ЄІ) України. Запропоновано
методики моніторингу національного експертного інтелекту,
громадської думки щодо ставлення різних верств населення до
ЄІ країни. Розкрито міжнародні та геополітичні аспекти необхідності ЄІ, надано оцінку підтримки курсу української держави
на ЄІ. Проаналізовано вплив вступу до Європейського Союзу на
зміцнення демократичних цінностей і стабільність громадянського суспільства.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА670223

▪ Актуальні проблеми удосконалення системи військовотехнічного співробітництва України: Наук.-інформ. збірник / В.П. Горбулін (заг.ред.); Нац. центр з питань євроатлант.
інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 288 с.
— (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтеграції України; Вип.14).
Розглянуто основні поняття у системі економічних відносин військово-технічного співробітництва (ВТС) країн — членів НАТО.
Проаналізовано основні чинники та проблеми, що впливають
на розвиток озброєння та військової техніки в Україні. Визначено перспективи розвитку українського оборонно-промислового
комплексу після вступу до ЄС та НАТО. Викладено механізм
трансформації стратегічних цілей державної політики у сфері ВТС
за умов євроатлантичної інтеграції. Описано методологію якісної
та кількісної оцінки ефективності ведення, а також інформаційного
супроводження ВТС.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА672387

▪ Актуальні проблеми формування і реалізації військовотехнічної політики України в контексті європейської і
євроатлантичної інтеграції: Наук.-інформ. зб. / / В.П. Гор309

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

булін (заг.ред.); Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції
України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 240с. — (Дослідж.
і розробки у сфері євроатлант. інтеграції України; Вип.6).
Розкрито методичні засади визначення військово-технічної політики України в контексті європейської та євроатлантичної
інтеграції, проаналізовано стан озброєння та військової техніки
Збройних сил України. Показано роль оборонно-промислового
комплексу країни на сучасному етапі, обгрунтовано можливості
створення виробництва, модернізації та закупівлі військової техніки та озброєння.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА667973

▪ Актуальні проблеми формування та реалізації державної політики України на євроатлантичному векторі:
Науково-інформ. збірник / В.П. Горбулін (заг.ред.); Нац.
центр з питань євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ, 2005. — 216 с. — (Дослідж. і розробки у сфері
євроатлант. інтеграції України; Вип.8).
Висвітлено загальнодержавні проблеми, які потребують першочергового розв’язання у сфері реалізації євроатлантичної інтеграції України, що впливають на ефективність функціонування
системи державного управління та регулювання процесів на
євроатлантичному векторі. Проаналізовано зарубіжний і національний досвід щодо особливостей формування державної
політики на зазначеному векторі. Наведено рекомендації щодо
вдосконалення даної політики з урахуванням нового формату
відносин з Організацією Північноатлантичного договору та сучасного стану геополітичної ситуації у світі.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА664493

▪ Військово-технічна політика країн — членів НАТО: організаційні аспекти співробітництва України з Альянсом:
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Наук.-інформ. зб. / В.П. Горбулін (заг.ред.); Нац. центр з питань
євроатлант. інтеграції України. — К.: Євроатлантикінформ,
2005. — 232с. — (Дослідж. і розробки у сфері євроатлант. інтеграції України; Вип.10).
Наведено матеріали досліджень військово-технічної політики
(ВТП) країн — членів НАТО, військово-технічного співробітництва України з країнами Альянсу. Висвітлено актуальні питання
оптимізації ВТП України, показано роль Державної програми
реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу
на період до 2010 р. у забезпеченні національної безпеки держави.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА667972

▪ Концептуальні підходи до членства в НАТО: досвід держав
— членів Альянсу: Науково-інформ. збірник / В.П. Горбулін (заг.
ред.); Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. — К.:
Євроатлантикінформ, 2005. — 208с. — (Дослідж. і розробки у
сфері євроатлант. інтеграції України; Вип.11).
Проаналізовано досвід набуття членства в НАТО країн третьої
хвилі розширення Північноатлантичного альянсу. Розглянуто
принципи, методи, моделі та механізми формування та реалізації державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.
Висвітлено концептуальні підходи до членства України в НАТО,
наведено пропозиції до проекту Плану дій Україна — НАТО.
Викладено нормативно-правові та програмні документи щодо
співробітництва з Альянсом.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА672388

▪ Національна безпека в контексті євроатлантичної
інтеграції України: нормативно-правові аспекти: Науково-інформаційний зб. / В. І. Полевий, Г. В. Новицький, В. Т.
Окіпнюк, О. В. Шмоткін, А. І. Сирота; В.П. Горбулін (заг.ред.);
Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України— К.: Єв311
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роатлантикінформ, 2005. — 286с. — ((Дослідж. і розробки у
сфері євроатлант. інтеграції України; Вип.7).
Наведено результати порівняльного аналізу законодавчих актів
України та країн-членів НАТО (Великобританії, Німеччини,
США, Франції, Бельгії, Іспанії, Литви, Польщі) у сфері національної безпеки за напрямами: політична влада, громадянське
суспільство, економіка, експортний контроль, оборона держави,
боротьба з тероризмом, інформаційна безпека. Розглянуто
актуальні проблеми формування системи нормативно-правового регулювання національної безпеки України. Розроблено
рекомендації щодо удосконалення вітчизняного законодавства
з метою його узгодження з правовими нормами, стандартами,
пріоритетними принципами та цінностями країн-членів НАТО.
Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА663158

▪ Антитерористичні дії на морі / І. Князь // Україна — НАТО.
— 2006. — № 2. — С. 29-35. — укр. — англ.
Зазначено, що боротьба з тероризмом — одна з пріоритетних
цілей застосування Збройних сил України в антитерористичних
операціях. Розглянуто місце і роль Військово-морських сил в антитерористичних діях на морі в контексті захисту та просування
національних інтересів. Висвітлено хід підготовки підрозділів
та кораблів Збройних сил України до участі в операції НАТО у
Середземному морі «Активні зусилля».
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Взаємодія державної влади з суб’єктами громадянського
суспільства / С. Телешун // Україна — НАТО. — 2006. — № 2.
— С. 25-28. — укр. — англ.
Висвітлено актуальні проблеми взаємодії органів державної влади з суб’єктами громадянського суспільства в контексті реалізації
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євроатлантичного курсу. Визначено та охарактеризовано основні
ознаки громадянського суспільства. Наголошено на необхідності
розвитку в Україні засад громадянського суспільства, що відповідають засадам XXI століття.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Визначальний вектор зовнішньої політики / К. Морозов //
Україна — НАТО. — 2005. — № 3. — С. 15-21. — укр. — англ.
Зазначено, що у ході трансформації ЄС та НАТО в нову архітектуру європейської безпеки дедалі більше стає очевидним, що
позаблоковий статус країни, якою б розвиненою вона не була, не
забезпечуватиме її повноправну участь у політичному процесі.
За цих умов національні інтереси України потребують однозначності та послідовності у дотриманні обраних новою владою пріоритетів зовнішньої політики держави, зокрема її інтеграційних
намірів. Висвітлено основні завдання, які постають перед нашою
державою у цій сфері.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Використання відходів: гармонізація законодавства з вимогами ЄС / О. Буров, В. Шусть // Україна — НАТО. — 2005.
— № 4. — С. 63-70. — укр. — англ.
Наголошено на необхідності удосконалення національного законодавства України та нормативно-методичного забезпечення
виготовлення і використання вторинних ресурсів, зокрема
упаковки, а також запозичення досвіду країн ЄС у вирішенні
екологічних проблем.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Вища освіта в контексті європейської інтеграції / О. Соскін
// Україна — НАТО. — 2005. — № 6. — С. 64-69. — укр. — англ.
Зазначено, що в умовах світової інформаційно-технологічної
революції успішність і конкурентоспроможність країни великою
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мірою залежать від якості підготовки кадрів у системі вищої освіти. В Україні, на жаль, система здобуття вищої освіти є неефективною, ретроградською і навіть реакційною. За своїм фаховим
рівнем значна частина випускників ВНЗ, особливо провінційних,
виявляється не готовою до практичної роботи за умов жорсткої
конкуренції, яка існує на вітчизняному ринку робочої сили. Наголошено на необхідності внесення суттєвих змін до системи
вищої освіти в контексті європейської інтеграції України.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Відносини між Україною та НАТО набирають обертів /
Яал де Хооп Схеффер // Україна — НАТО. — 2005. — № 3.
— С. 22-26.
Наведено промову Генерального секретаря НАТО, з якою він виступив перед представниками української громадськості під час
відвідин України наприкінці червня 2005 р.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Військово-технічне співробітництво з країнами Заходу /
В. Борохвостов // Україна — НАТО. — 2005. — № 3. — С. 27-33.
— укр. — англ.
Висвітлено основні напрями військово-технічного співробітництва України з країноми Заходу, зокрема такий перспективний
напрям, як ремонт та модернізація зразків озброєння й військової техніки (ОВТ) виробництва колишнього СРСР, що перебувають на оснащенні збройних сил країн Східної Європи та інших
країн світу.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Внутрішні та зовнішні чинники впливу на стратегічне планування / В. Богданович, А. Семенченко // Україна
— НАТО. — 2006. — № 2. — С. 71-80. — укр. — англ.
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Висвітлено деякі проблеми визначення класифікації внутрішніх
та зовнішніх чинників впливу на стратегічне планування у сфері
забезпечення національної безпеки (СЗНБ) країни. Проаналізовано проблемні питання, притаманні національній нормативноправовій базі щодо визначення дестабілізувальних (деструктивних) чинників СЗНБ.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Вплив паблік рілейшнз на реалізацію євроатлантичного
курсу / Ю. Сурмін, Ю. Кальниш // Україна — НАТО. — 2005.
— № 3. — С.73-80. — укр. — англ.
Висвітлено головні положення Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004 — 2007 рр. Проаналізовано результати соціологічних
досліджень впливу паблік рілейшнз на реалізацію стратегічного
курсу держави.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Вступ до НАТО — десять аргументів «за» / А. Риженко //
Україна — НАТО. — 2005. — № 6. — С. 49-57. — укр. — англ.
Окреслено перспективи вступу України до НАТО, серед яких
— посилення регіональної та глобальної ролі держави, утвердження демократії, підвищення добробуту населення, збільшення витрат на розвиток соціальної сфери, прискорення реформи
силового сектору держави, збільшення інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів, досягнення рівноправності у
стосунках з Росією, налагодження соціально-культурних зв’язків
з громадськістю країн-членів НАТО тощо.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Гарантії енергетичної незалежності / Д.Прейгер // Україна — НАТО. — 2005. — №6. — С. 23-27. — укр. — англ.
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Зазначено, що неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів, недостатні темпи диверсифікації джерел їх
постачання та відсутність активної політики енергозбереження
створюють загрози національній безпеці держави. Окреслено
шляхи забезпечення енергетичної незалежності України, серед
яких чільне місце належить ефективному використанню вітчизняних енергетичних ресурсів, нетрадиційних та поновлюваних
джерел енергії та правовому забезпеченню відповідного рівня
енергоефективності.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Геополітичні альтернативи України / В. Зубанов // Україна
— НАТО. — 2005. — № 1. — С. 19-25. — укр. — англ.
Проаналізовано деякі законодавчі матеріали з питань національної безпеки України. Висвітлено відносини України з Росією та
ставлення владних структур Росії до прагнення України вступити
до Європейського Союзу та НАТО. Розглянуто перспективу одержання Україною статусу нейтральної держави.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Головні тенденції розвитку ОПК / Л. Токар // Україна
— НАТО. — 2005. — № 4. — С. 31-38. — укр. — англ.
Висвітлено головні тенденції розвитку оборонно-промислового
комплексу (ОПК) України, його місце і роль в структурі української економіки. Зазначено, що на шляху до євроатлантичної інтеграції України одним з головних є питання адаптації структур,
що забезпечують обороноздатність країни, до завдань і загроз,
які змінюються на євроатлантичному просторі, відійшовши від
принципу кругової територіальної оборони країни.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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▪ Громадська думка України щодо євроатлантичної інтеграції / Ю Сурмін // Україна — НАТО. — 2004. — № 1. — С. 75-82.
— укр. — англ.
Проаналізовано результати соціологічних досліджень громадської думки щодо інтеграції України до євроатлантичних структур. Зроблено висновок, що, по-перше, для громадської думки
властива відсутність чіткої та однозначної підтримки євроатлантичної інтеграції України; по-друге, соціальну базу підтримки
інтеграції становлять такі групи, як менеджери, приватні підприємці, керівники підприємств, державні службовці, студенти;
по-третє, існуючий стан громадської думки загострює потребу
створення системи моніторингу громадської думки для виявлення його динаміки та прогнозування ставлення громадян до євроінтеграції в майбутньому; по-четверте, повільність «просування
громадської думки в Європу» обумовлена тим, що розвивається
стихійно, без цілеспрямованого впливу на нього органів державної влади та місцевого самоврядування., що вимагає формування
в країні розвинутої системи зв’язків влади з громадськістю.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Декриміналізація і детінізація економіки / І. Дріжчаний //
Україна — НАТО. — 2006. — № 2. — С. 10-14. — укр. — англ.
Зазначено, що за умов визначення європейської інтеграції
стратегічним курсом України одним з пріоритетних напрямів
забезпечення економічної безпеки держави мають стати заходи,
спрямовані на зведення до мінімуму «тіньового» сектору економіки, запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих
злочинним шляхом, та корупційним проявам. Окреслено шляхи
декриміналізації та детінізації української економіки.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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▪ Деякі питання відносин України та Росії з НАТО / Н. Невідома // Україна — НАТО. — 2005. — № 4. — С. 52-56. — укр. — англ.
Висвітлено деяки аспекти відносин України та Росії з Альянсом.
Зазначено, що співробітництво з НАТО стимулює розвиток
партнерства з США. На думку автора, важливим є виведення
українсько-американських відносин на рівень усталеного стратегічного партнерства. Водночас для України доцільно розвивати
співробітництво з Організацією Договору про колективну безпеку (ОДКБ) до максимально можливого рівня, але такого, щоб
не суперечив курсу на євроатлантичну інтеграцію.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Динаміка відносин з Альянсом / В. Хандогій // Україна
— НАТО. — 2005. — № 2. — С. 24-31. — укр. — англ.
Висвітлено розвиток відносин України з НАТО, підвалини яких
були закладені практично з самого досягнення незалежності.
Розглянуто основні документи, ухвалені Україною та НАТО, результати саміту (22.02.2005 р., Брюссель), засідання Комісії Україна — НАТО (21.04.2005 р., Вільнюс), ключові завдання, які стоять
перед Україною щодо подальшого розвитку відносин з НАТО.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Діалог громадськості з НАТО / О. Кокошинський // Україна
— НАТО. — 2006. -№ 1. — С. 66-73. — ук. — англ.
Зазначено, що залучення громадськості до діалогу з НАТО було
і залишається важливою передумовою та складовою співробітництва та поступової інтеграції до Альянсу. Проаналізовано
різні заходи (офіційні зустрічі, міжрегіональні форуми, круглі
столи тощо), діяльність Асоціації Атлантичного Договору (ААД),
Громадської Ліги Україна — НАТО, а також досвід Польщі, Словаччини з питань залучення громадськості до діалогу з НАТО,
висвітлено позитивні наслідки такого процесу.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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▪ Євроатлантичні підвалини військової освіти / В. Радецький
// Україна — НАТО. — 2005. — № 5. — С. 20-27. — укр. — англ.
Висвітлено питання реформування військової освіти в Україні
та основні напрями діяльності Національної академії оборони
щодо реалізації державної політики євроатлантичної інтеграції.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Євроатлантичні уподобання населення / Ю. Сурмін //
Україна — НАТО. — 2005. — № 2. — С. 74-80.
Проаналізовано тенденції розвитку євроатлантичних уявлень
населення та бачення експертами найбільш гострих проблем,
віддзеркалених соціологічними дослідженнями.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Забезпечення громадського контролю над сектором
безпеки / С. Порожков // Україна — НАТО. — 2006. — № 1.
— С. 5-8. — укр. — англ.
Зазначено, що розбудовувати цивілізовану та ефективну систему
демократичного цивільного контролю у сфері безпеки і оборони без залучення міжнародного досвіду практично неможливо.
Важливим чинником успішної реалізаціїї зазначеного процесу
виступає поглиблення відповідного співробітництва України з
провідними європейськими та євроатлантичними оборонними
структурами. Одним з ефективних механізмів у цій сфері є
співпраця України та Північноатлантичного Альянсу на рівні
Спільної робочої групи Україна — НАТО високого рівня з питань воєнної реформи (СРГ ВР). Визначено шляхи формування
і подальшого розвитку системи громадського контролю над
сектором безпеки.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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▪ Засади державної інформаційної політики / А. Мураховський
// Україна — НАТО. — 2005. — № 5. — С. 14-19. — укр. — англ.
Висвітлено шляхи реалізації державної інформаційної політики
в Україні, зокрема інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Наголошено на необхідності
провадження Концепції національної інформаційної політики
України, розробку проекту якої вже завершено.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Із світовим співтовариством — проти наркобізнесу / Є. Скулиш // Україна — НАТО. — 2006. — № 3. — С. 30-39.
Висвітлено деякі аспекти співробітництва нашої країни зі світовим співтовариством у сфері боротьби з міжнародним наркобізнесом у контексті протидії транснаціональній злочинності.
Визначено основні напрями розширення міжнародної співпраці
у сфері боротьби з наркобізнесом.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Інтеграція у світовий інформаційний простір / С. Лі //
Україна — НАТО. — 2006. — № 3. — С. 61-71. укр. — англ.
Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку державної
політики у сфері свободи слова та інформації. Зазначено, що у
державі створені належні умови для відкритого, прозорого та
конкурентного інформаційного простору, вільного та безперешкодного функціонування засобів масової інформації всіх форм
власності.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Інтелектуальна власність у контексті плану дій Україна
— НАТО / О. Ієвіня // Україна — НАТО. — 2005. — № 4. — С.
57-62. — укр. — англ.
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Висвітлено питання необхідності вдосконалення законодавства,
що регулює питання інтелектуальної власності. На думку автора,
за такого великого значення, яке має забезпечення належного
рівня охорони та захисту прав інтелектуальної власності для
успішної інтеграції України до світового співтовариства та вступу
до НАТО, у щорічних цільових планах Україна — НАТО це питання відображено досить формально й обмежено, без урахування
складного комплексного характеру самого права інтелектуальної
власності та можливих наслідків збереження ситуації недостатнього забезпечення його належного захисту.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Інтенсифікований діалог з Альянсом / О. Шамшур //
Україна — НАТО. — 2005. — № 1. — С. 14-18.
Висвітлено розвиток партнерських відносин України з НАТО
з осені 1991 р. до сьогодення. Проаналізовано нові ініціативи,
вміщені в спільному документі «Зміцнення співробітництва
Україна — НАТО: короткотермінові заходи», підготовленому на
основі пропозицій України та держав-членів Альянсу. Серед них
— зміцнення демократичних інституцій, оновлення політичного
діалогу, активізація співробітництва у реформуванні сектора
оборони та безпеки, посилення та спрямування зусиль у сфері
публічної дипломатії, розширення допомоги у вирішенні проблем, пов’язаних з соціально-економічними наслідками воєнної
реформи.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Моделювання управлінських рішень з питань євроатлантичної інтеграції / В. Богданович, М. Єжеєв // Україна
— НАТО. — 2005. — № 6. — С.39-48. — укр. — англ.
Висвітлено шляхи створення ефективної системи державного
управління у сфері євроатлантичної інтеграції, наведено роз321
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роблені системну модель та алгоритм державного управління
процесами євроатлантичної інтеграції України. Наголошено,
що практичне використання системної моделі та лгоритму дасть
змогу здійснювати комплексне обгрунтування основ державної
політики у сфері євроатлантичної інтеграції, її цілей, принципів
та пріоритетних напрямів, механізмів досягнення визначених цілей на основі використання сучасного науково-методичного апарату визначення пріоритетів державної політики та проводити
оцінювання її ефективності з урахуванням існуючих політичних,
економічних та інших обмежень.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ На варті прав і свобод людини / Н. Карпачова // Україна
— НАТО. — 2005. — № 1. — С. 26-33. — укр. — англ.
Зазначено, що дотримання прав і свобод людини залишається
актуальною проблемою для нашої країни. Проаналізовано законодавчі матеріали з даного питання та вказано на їх недоопрацьованість у порівнянні з міжнародними конвенціями та іншими
законодавчими матеріалами Ради Європи, ООН та інших організацій. Наголошено на необхідності дотримання органами державної
влади в Україні норм міжнародного права.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ На шляху до набуття Україною членства в НАТО (підсумки запровадження заходів Цільового плану Україна
— НАТО на 2005 р. упродовж першого півріччя) / О. Семіков
// Україна — НАТО. — 2005. — № 4. — С. 39-51. — укр. — англ.
Зазначено, що одним з позитивних наслідків подій 2004 — початку 2005 рр. є створення сприятливих умов як для внутрішніх
реформ, так і для прогресу в проведенні зовнішньополітичної
лінії, у тім числі у стосунках з НАТО. Висвітлено позитивні зміни
у внутрішній політиці, зовнішній політиці та галузі безпеки, ви322
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рішенні проблем безпеки та оборони, економічних, правових
питань, в інформаційній політиці та питаннях захисту і безпеки
інформації.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ На шляху до стандартів НАТО / Л. Поляков // Україна
— НАТО. — 2005. -№ 3. — С. 5-14. — укр. — англ.
Зазначено, що Україною визначено чіткі пріоритети оборонної
політики, спрямовані на гарантоване забезпечення суверенітету
та територіальної цілісності держави подальшим розвитком усіх
складових Збройних сил. Політика національної безпеки України, стратегічними пріоритетами якої визначено інтеграцію до
ЄС та НАТО, знаходить своє відображення і в діяльності її воєнної організації. Висвітлено основні завдання та шляхи вирішення
проблем Збройних сил на шляху до стандартів НАТО.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Наркобізнес і тероризм — небезпека транснаціональна
/ В. Тимошенко // Україна — НАТО. — 2005. — № 3. — С. 4451. — укр. — англ.
Зазначено, що інтеграція у євроатлантичні структури безпеки
— пріоритетна та стратегічна мета зовнішньої політики України.
Інтереси національної безпеки та існуюча міжнародна ситуація
потребують розширення участі нашої країни у міжнародній
боротьбі проти тероризму, включаючи повне виконання всіх,
пов’язаних з цією проблемою резолюцій Ради Безпеки ООН, а
також участь у заходах, передбачених Планом дій «Партнерство
проти тероризму». Висвітлено проблеми та завдання, які стоять
перед нашою країною у даній сфері та заходи, спрямовані на їх
подолання, проаналізовано правові питання боротьби з тероризмом в Україні.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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▪ Наслідки вступу України до НАТО / А. Лодзянов // Україна
— НАТО. — 2005. — № 3. — С. 52-59. — укр. — англ.
Проаналізовано можливі наслідки міжнародної інтеграції України в оборонній сфері з точки зору політики, економіки, військової
справи. Зазначено, що вступ до НАТО сприятиме позитивним
структурним передумовам в українському суспільстві, зокрема,
удосконаленню політичної системи, зміцненню демократії,
утвердженню верховенства права, захисту прав людини, вирішенню соціальних та економічних питань завдяки отриманню
гарантій безпеки, зменшенню оборонних витрат, покращенню
інвестиційного клімату в країні та ін.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ НАТО і транснаціональний тероризм / А. Беблер // Україна — НАТО. — 2006. — № 1. — С. 28-38. — укр. — англ.
Висвітлено причини неефективної боротьби проти міжнародного тероризму. Наголошено, що природа транснаціонального тероризму потребує глобального об’єднання держав, радикально
відмінних форм і структур безпеки та переважного використання мирних засобів. Аркоподібна структура ООН, яка об’єднує
спеціалізовані установи та регіональні організації безпеки, видається найпридатнішою за умови, що ЄС та НАТО братимуть
конструктивну й активну участь у цій глобальній місії.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ НАТО у XXI столітті / М. Дюре // Україна — НАТО. — 2004.
— № 1. — С. 30-36. — укр. — англ.
Зазначено, що протягом останніх 14-ти років Альянс адаптувався
і продовжує адаптуватися до сучасного середовища безпеки. Висвітлено основні аспекти діяльності Альянсу: військові операції
(в першу чергу, в Афганістані, Іраку, Косові), розвиток партнерських відносин (зокрема, з Росією та Україною) та трансформа324
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цію внутрішніх структур (раціоналізація військових структур,
об’єднання у боротьбі з тероризмом та забезпечення Альянсу
ресурсами, необхідними для ефективного виконання нових місій
та реагування на нові виклики). Наголошено на необхідності удосконалення інформування української громадськості про НАТО.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Національна безпека: ціннісні орієнтири / В. Горбулін //
Україна — НАТО. — 2005. — № 1. — С. 4-13. — укр. — англ.
Зазначено, що основу стратегії національної безпеки становлять універсальні ціннісні орієнтири, спрямовані на побудову
правової демократичної держави, громадянського суспільства
та ринкової економіки. Наголошено на необхідності інтеграції
нашої держави у міжнародний простір. Акцентовано увагу на
доцільності євроатлантичної інтеграції (ЄАІ) України. Визначено
пріоритети державної політики ЄАІ та основні першочергові заходи у ході її реалізації.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Національна модель військово-економічної інтеграції /
А. Лодзянов // Україна — НАТО. — 2005. — № 1. — С. 66-75.
— укр. — агл.
Проаналізовано сучасний стан розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України, доведено доцільність
співробітництва з країнами Альянсу та перспективи такої співпраці, виокремлено основні механізми цього процесу. Серед них:
збільшення інвестиційної складової оборонних витрат України,
удосконалення нормативно-правової бази, залучення України
до нових сфер співпраці, таких, як ПРО та космічні проекти,
створення безпечного середовища для оборонно-промислової
інтеграції.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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▪ Нове мислення військових — ключ до успіху реформ /
І. Кабаненко, А. Риженко // Україна — НАТО. — 2005. — № 3.
— С. 60-72. — укр. — англ.
Наголошено на необхідності використання нових підходів у вирішенні проблем військової реформи. Проаналізовано досвід
Угорщини та Польщі у реформуванні збройних сил. Зазначено,
що головним завданням реформи є необхідність глибоких змін
військового мислення. Головну увагу приділено реформуванню
військово-морських сил (ВМС) України.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Оборонно-промисловий комплекс: на шляху до міжнародної кооперації / В. Кулик // Україна — НАТО. — 2005.
— № 5. — С. 36-45. — укр. — англ.
Висвітлено тематику структурної перебудови вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) та можливі перспективи
співробітництва України з європейськими державами у воєнній
сфері.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Оновлення архітектури безпеки / Б. Тарасюк // Україна
— НАТО. — 2006. — № 2. — С. 5-9. — укр. — англ.
Зазначено, що інтенсифікація за останні роки відносин з НАТО
та ЄС, поглиблення співпраці з країнами, геополітичні інтереси яких збігаються з інтересами України, глибокі внутрішні
демократичні перетворення створили необхідні передумови для
проведення нашою державою незалежної політики на пострадянському просторі. Окреслено шляхи вирішення сучасних проблем забезпечення національної безпеки України. Зазначено, що
основними пріоритетами у контексті підготовки нашої держави
до членства в НАТО є зміцнення демократичних перетворень у
суспільстві, оборонна реформа, реформування сектору безпеки,
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оборонно-промислового комплексу, а також підвищення обізнаності населення про Альянс, про переваги, що дає членство
в ньому Україні.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ ОПК: проблеми та шляхи їх вирішення / В. Мунтіян //
Україна — НАТО. — 2006. — № 1. — С. 39-45. — укр. — англ.
Зазначено, що реформувати оборонно-промисловий комплекс
неможливо без проведення економічних реформ, адже національна економіка є матеріальною основою функціонування та
розвитку держави. Висвітлено сучасні проблеми оборонної сфери, зокрема, вкрай обмежене бюджетне фінансування, яке унеможливлює реформування Збройних сил держави, та визначено
заходи, необхідні для успішного проведення трансформаційних
перетворень.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Парламентський вимір / О. Зарубінський // Україна
— НАТО. — 2004. — № 1. — С. 54-59. — укр. — англ.
Висвітлено основні напрями роботи Верховної Ради щодо
співробітництва України з НАТО, зокрема законодавчого забезпечення досягнення Україною відповідності критеріям членства
в Альянсі, участь постійної делегації Верховної Ради в діяльності
Парламентської асамблеї НАТО, забезпечення виконання цільових планів у рамках Плану дій Україна — НАТО тощо.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Перспективи стають ближчими / О. Семіков // Україна
— НАТО. — 2006. — № 1. — С. 9-18. — укр. — англ.
Висвітлено підсумки виконання заходів Цільового плану дій
Україна — НАТО за 2005 р. Зазначено, що за оцінкою фахівців
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апарату Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції, з 272-х заходів Цільового плану виконано — 194 (71 %), виконано частково — 49 (18 %), не виконано — 22 (8 %), перенесено
строки виконання — 5 (2 %) заходів, 1 захід скасовано.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Підсумки, проблеми і перспективи (аналіз виконання заходів Цільового плану Україна — НАТО за 2004 рік) / О. Семіков
// Україна — НАТО. — 2005. — № 1. — С. 41-55. — укр. — англ.
Апаратом Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України здійснено аналіз виконання заходів Цільового
плану Україна — НАТО за 2004 р. в рамках Плану дій Україна
— НАТО. Висвітлено результати виконання заходів, а також
проблеми, що потребують вирішення у поточному (2005 р.) за
такими напрямками: внутрішня та зовнішня політика, питання
міжнародної безпеки, оборона, економічні питання, інформаційні та наукові питання, ресурси, правові питання тощо.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Правові засади євроатлантичної інтеграції / О. Ієвіня //
Україна — НАТО. — 2006. — № 1. — С. 60-65. — укр. — англ.
Висвітлено та проаналізовано групи законодавчих та нормативноправових актів, що становлять стратегічну базу процесів, пов’язаних з орієнтацією України на євроатлантичну інтеграцію.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Приватизаційний аспект макроекономічної безпеки / В. Юрчишин // Україна — НАТО. — 2005. — № 6. — С. 18-22. — укр. — англ.
Зазначено, що одним з найвагоміших чинників утвердження в
країні ринкових механізмів, вдосконалення і приведення до європейських інституційних стандартів є приватизація. В країнах
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з трансформаційною економікою інвестиційна привабливість
зазвичай межує з приватизаційними заходами, розвитком приватного сектору, утвердженням прав власності та контрактного
права. Стримування приватизаційних процесів чи їх переобтяженість політичними міркуваннями призводить до вимивання інвестиційних ресурсів, старіння та розвалу наявної інфраструктури.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Проблеми забезпечення економічної безпеки /А. Березний
// Україна — НАТО. — 2005. — № 5. — С. 5-13. — укр. — англ.
Наголошено на актуальності проблеми забезпечення економічної
безпеки України, яка зросла внаслідок об’єктивної необхідності
включення нашої країни в глобалізоване світове господарство.
Зазначено, що ізоляція для України неминуче загрожує втратою
темпів соціального та економічного розвитку, технологічною
стагнацією та поширенням бідності. Висвітлено сучасний стан та
проблеми забезпечення економічної безпеки нашої держави.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Проблеми забезпечення національної безпеки / В. Гречанінов// Україна — НАТО. — 2005. — № 2. — С. 48-58. — укр. — англ.
Висвітлено концептуальні проблеми забезпечення національної
безпеки, зокрема що стосуються вжиття заходів для відновлення
та зміцнення політичної довіри до України в світі; необхідності
розробки системних і конкретних планів співпраці з Альянсом;
здійснення змін в українських державних структурах відповідно
до загальноприйнятих європейських стандартів тощо.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Проблеми національної безпеки в контексті євроатлантичної інтеграції / Г. Крючков // Україна — НАТО. — 2004.
— № 1. — С. 17-29. — укр. — англ.
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Зазначено, що проблеми національної безпеки — це, перш за все,
забезпечення такого стану захищеності життєво важливих інтересів
людини та держави, за якого надійно гарантуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання та нейтралізація реальних і потенційних загроз національним інтересам.
Висвітлено стан національної безпеки в Україні, починаючи з
проголошення незалежності (1991 р.), становлення Збройних сил
нашої держави за даний період, особливості трансформації зовнішньо- та внутрішньополітичного курсу; проаналізовано сучасну правову базу діяльності держави у галузі національної оборони
та безпеки.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Прорив військових моряків / І. Кабаненко // Україна
— НАТО. — 2006. — № 1. — С. 19-24. — укр. — англ.
Висвітлено стратегію співробітництва України з Альянсом, доцільність участі національних військово-морських сил у навчаннях
та операціях НАТО, зокрема в операції НАТО «Активні зусилля»
(ОАЗ), запланованої на жовтень поточного року. Зазначено, що
участь у цій операції має загальнодержавне значення, потребує
активної співпраці усіх державних структур України; динамізм
та якість виконання нашою країною зобов’язань у рамках ОАЗ
впливатиме на рішення про запрошення України до НАТО,
може стати дійсним євроатлантичним проривом України.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Протидія «брудним» доходам / Є. Скулиш // Україна — Європа. — 2005. — № 5. — С. 55-60. — укр. — англ.
Зазначено, що ефективність вирішення проблеми забезпечення
національних інтересів у сфері економічної безпеки безпосередньо залежить від процесів інтеграції України у світові структури
безпеки, що, в свою чергу, потребує поглиблення демократичних
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перетворень, спрямованих, насамперед, на побудову цивілізованих ринкових відносин, удосконалення державних інститутів і
правових основ, які б забезпечували протидію легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом. Висвітлено проблеми інтеграції
України в міжнародну систему протидії «брудним» доходам.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Процеси євроатлантичної інтеграції: роль громадських
організацій / О. Кокошинський // Україна — НАТО. — 2005.
— № 2. — С. 59-66. — укр. — англ.
Зазначено, що важлива роль у поширенні об’єктивної інформації, розумінні й сприйнятті суспільством інтеграційних процесів
належить громадським організаціям. Висвітлено досвід діяльності Асоціації Атлантичного Договору (ААД) — міжнародної
неурядової організації з питань міжнародних відносин і безпеки;
Асоціації міжнародного співробітництва — Атлантичної Ради
України (АРУ); Української Громадської Ліги Україна-НАТО.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Реформування системи управління кордонами / П. Шишолін
// Україна — НАТО. — 2006. — № 2. — С. 15-24. — укр. — англ.
Зазначено, що з розширенням Європейського Союзу кордони
України відіграють важливу роль у загальній системі європейської безпеки. На Державну прикордонну службу покладено
відповідно до чинного законодавства України завдання щодо
забезпечення недоторканності державного кордону та охорони
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній
зоні. Висвітлено досвід реформування системи управління кордонами, зокрема щодо удосконалення організаційної структури прикордонного відомства та визначення стратегічних перспективних
завдань, які стоять перед ним, а також реформування технологій
охорони державного кордону.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
331

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

▪ Роззброюватися Україні поки що рано / Г. Крючков //
Україна — НАТО. — 2005. — № 4. — С. 5-9. — укр. — англ.
Зазначено, що сучасні євроінтеграційні процеси суттєво впливають на стан реформування оборонно-промислового комплексу.
Враховуючи, що за ринкових умов витримати жорстку конкуренцію на світових ринках з відомими виробниками озброєнь
можуть тільки розвинені промислово-фінансові групи, державна
промислова політика має бути спрямована на перебудову національного оборонного комплексу, вдосконалення його структури.
Висвітлено деякі аспекти реформування оборонного комплексу
та шляхи вирішення існуючих проблем у цій сфері.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Роль та місце України на світовому ринку енергоносіїв
/ Н. Невідома // Україна — НАТО. — 2006. — № 1. — С. 46-50.
— укр. — англ.
Висвітлено сучасні тенденції розвитку міжнародних енергетичних ринків, місце та роль у них України. Зазначено, що російсько-українське газове протистояння безпосередньо вплинуло
на процес побудови фундаментальної системи відносин на енергетичному ринку між Росією та ЄС, змінило контекст енергополітичних взаємин Росії з ЄС, Україною та державами Середньої
Азії. Мета ЄС — уникнути подвійної залежності від російського
газу та російського посередництва при постачанні енергоносіїв з
азіатсько-каспійського регіону.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Світова космічна діяльність: місце України / А. Шевцов,
В. Шеховцов // Україна — НАТО. — 2006. — № 3. — С. 45-60.
— укр. — англ.
Висвітлено основні тенденції та перспективи розвитку космічної
галузі України, загальні напрями розвитку світової космічної ді332
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яльності. Проаналізовано діяльність Європейського космічного
агентства, досягнення Китаю у галузі космічних досліджень.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Світова ядерна енергетика: перспективи, проблемні
питання, завдання для України / В. Горбулін, А. Шевцов //
Україна — НАТО. — 2005. — № 4. — С.10-19. — укр. — англ.
Зазначено, що актуальною для України залишається проблема
забезпечення її енергетичної безпеки. Серед першочергових
завдань, які потребують вирішення, є забезпечення країни надійними експортними енергетичними джерелами, підвищення
видобутку вітчизняних паливно-енергетичних ресурсів, створення умов для переходу на нові ядерні технології та безпечної
утилізації й збереження відпрацьованого ядерного палива, інвестицій щодо модернізації та розвитку паливно-енергетичного
комплексу України.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Солідарність членів НАТО з намаганнями України / Г. Кіркілас // Україна — НАТО. — 2006. — № 1. — С. 25-27. — укр. — англ.
Зазначено, що у Вільнюсі на засіданні Комісії Україна — НАТО
на рівні міністрів закордонних справ (2005 р.) було розпочато
інтенсифікований діалог, підтверджено прагнення України до
практичного співробітництва на євроатлантичному просторі. Ці
наміри знайшли підтримку країн-членів НАТО, зокрема Литви.
Висвітлено результати консультацій та заходів, які проводились
у Вільнюсі з євроатлантичних питань.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Ставлення населення до євроатлантичного курсу / Т. Крушельницька // Україна — НАТО. — 2005. — № 4. — С. 71-80. — укр. — англ.
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Висвітлено результати соціологічного дослідження, проведеного
Інститутом державного управління та місцевого самоврядування
Національної академії державного управління при Президентові
України з питань євроатлантичної інтеграції на тему «Динаміка
змін ставлення різних верств населення до процесу інтеграції
України в НАТО».
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Ставлення населення до євроатлантичної інтеграції / О. Балакірєва // Україна — НАТО. — 2006. — №. 3. — С. 72-80. — укр. — англ.
Події останніх років свідчать про те, що наше суспільство перебуває у стані еволюційного реформування, яке характеризується,
зокрема, трансформацією системи норм і цінностей. Складність
сучасного моменту полягає в тому, що Україна, більшою чи меншою мірою, знаходиться у сфері геополітичних інтересів Росії,
США та європейських країн. Така ситуація створює у суспільстві
напруження й невизначеність щодо інтеграційних процесів, про
що свідчать результати соціологічних досліджень, наведені у
даній статті.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Ставлення населення до європейської інтеграції / Є. Ралдугін // Україна — НАТО. — 2006. — № 1. — С. 74-80. — укр. — англ.
Висвітлено динаміку ставлення населення України до європейської інтеграції порівняно з результатами першого та другого
етапів соціологічних досліджень за анкетою, проведених Національною академією державного управління при Президентові
України у 2005 — 2006 рр. Проаналізовано результати порівняння та зроблено висновок, що впродовж часу, відведеного на
проведення двох турів масового та експертного опитування, не
відбулося суттєвої корекції у ставленні населенні до євроатлантичного курсу України, вказано причини такого стану.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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▪ Ставлення соціальних груп до євроатлантичної інтеграції
/ С. Кравченко // Україна — НАТО. — 2005. — № 6. — С. 70-80.
— укр. — англ.
Проаналізовано результати соціологічних досліджень щодо
ставлення соціальних груп українського суспільства до євроатлантичної інтеграції України. За результатами проведеного
аналізу зроблено висновок, що даний чинник вибору на сьогодні
характеризується неоднозначним ставленням виділених соціальних груп, половина з яких, ймовірно, переважно підтримує
євроатлантичний курс, проте зі значною часткою побоювань, а
інша половина, напевне, переважно його не підтримує. На думку
автора, це може вплинути на результати проведення референдуму
щодо приєднання України до НАТО.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Стамбульський саміт: реалії та перспективи / К. Грищенко
// Україна — НАТО. — 2004. — № 1. — С.46-53. — укр. — англ.
Висвітлено основні напрями роботи НАТО на найближчу перспективу, які були визначені на Стамбульському форумі, зокрема стосовно Афганістану, Іраку, Боснії та Герцеговини, ситуації
на Балканах, відносин Росія — НАТО, боротьби з міжнародним
тероризмом. На саміті держави-члени НАТО підтвердили свою
готовність до обговорення шляхів подальшого якісного розвитку
відносин з Україною.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Стан корпоративного сектору економіки / В. Семенюк //
Україна — НАТО. — 2006. — № 2. — С. 45- 56. — укр. — англ.
Зазначено, що особливістю сучасного етапу державного будівництва в Україні є те, що держава більшою мірою усвідомлює свою
роль, з одного боку, як суб’єкта, що визначає і нормативно закріплює правила поведінки всіх суб’єктів економічної діяльності
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та здійснює повноваження регулятора економічних відносин, з
іншого — як звичайного власника та учасника економічних відносин. Висвітлено та проаналізовано результати управління корпоративними правами держави в господарських колективах за 2005 р.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Стратегічне партнерство — особливий вид міждержавного співробітництва / І. Жовква // Україна — НАТО. — 2006.
— № 3. — С. 11-18. — укр. — англ.
Наведено авторське визначення поняття «стратегічне партнерство»; визначено основні критерії стратегічного партнерства,
зокрема: наявність інших, крім військових, стратегічних (довготривалих) сфер співробітництва між державами; паритетність
розуміння сторонами змісту відносин партнерства; наявність
попередньої практики координації зовнішньополітичних дій
держав на міжнародній арені; поступальність відносин співробітництва; наявність чітких механізмів реалізації та координації
стратегічних інтересів у рамках партнерства; закріплення змісту
та механізмів стратегічного партнерства в окремих міждержавних документах. Висвітлено перспективи особливого партнерства Україна — НАТО.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Стратегічні напрямки активізації зовнішньоекономічних зв’язків регіонів / М. Бутко // Україна — НАТО. — 2005.
— № 5. — С. 46-54. — укр. — англ.
Зазначено, що активізація зовнішньоекономічних зв’язків регіональної економічної системи — необхідна передумова трансформації та пожвавлення економіки країни в цілому. Висвітлено
стратегічні напрямки активізації та підвищення дієвості зовнішньоекономічних зв’язків на рівні регіону (Чернігівська обл.).
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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▪ Стратегія взаємовідносин України з НАТО: Ретроспективний огляд / В. Горбулін // Україна — НАТО. — 2004. — № 1.
— С. 4-16. — укр. — англ.
Висвітлено історію відносин Україна — НАТО до 2002 р., визначальні чинники стратегії України щодо Організації Північноатлантичного договору, проаналізовано хід та результати Празького саміту НАТО (2002 р.), під час якого було ухвалено План дій
Україна — НАТО та Цільовий план Україна — НАТО на 2003 р., а
також Стамбульського саміту НАТО (2004 р.), на якому було затверджено Цільовий план Україна — НАТО на 2004 р.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Стратегія військово-політичного планування / В. Гречанінов, Е. Лисицин // Україна — НАТО. — 2005. — № 5. — С. 66-75.
Зазначено, що схвалення у 1993 р. у першій редакції Верховною
Радою України Воєнної доктрини можна вважати спробою почати відпрацювання військово-політичних документів стратегічного рівня в Україні. Проте у подальшому цей процес, по суті, був
призупинений. Висвітлено сучасний стан, проблеми та шляхи
вирішення питань воєнно-політичного планування.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Стратегія регіонального розвитку / М. Бутко // Україна
— НАТО. — 2006. — № 2. — С. 57-63. — укр. — англ.
Зазначено, що курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію потребує формування в Україні нової стратегії державної
регіональної політики, яка б не тільки враховувала сучасний
соціально-економічний стан регіонів, а й включала б важелі та
механізми регулювання їх подальшого розвитку. Окреслено
шляхи регіонального розвитку нашої держави, наведено та проаналізовано основні показники економічного розвитку регіонів
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України у 1997 — 2004 рр., визначено шляхи та напрямки системної допомоги депресивним регіонам.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Стратегія реформування сектора безпеки // Україна
— НАТО. — 2005. — № 2. — С. 16-20. — укр. — англ.
Висвітлено процеси та тенденції подальшої співпраці України
з Альянсом, головні напрямки та заходи щодо реформування
розвідувальної сфери, Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних
ситуацій.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Сутність воєнно-економічної безпеки / О. Дубровіна //
Україна — НАТО. — 2006. — № 2. — С. 64-70.
Зазначено, що стримуючим чинником для тих, хто прагне досягти своїх цілей насильницьким шляхом, залишаються Збройні
сили держави, рівень забезпечення безпеки якої залежить, насамперед, від економічного потенціалу. Висвітлено проблеми
забезпечення ефективного функціонування системи економічної
безпеки України та шляхи їх вирішення. Визначено загрози,
які прямо чи опосередковано впливають на обороноздатність
держави, а також основні напрями економічного забезпечення
воєнної безпеки України.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Трансатлантична співпраця оборонно-промислового
комплексу / Н. Невідома // Україна — НАТО. — 2005. — № 2.
— С. 32-41.
Зазначено, що з точки зору забезпечення інтересів України в процесі інтеграції в євроатлантичні структури доцільно враховувати
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можливості участі оборонно-промислового комплексу (ОПК)
України у міжнародній кооперації та вплив сучасних інтеграційних процесів на реформування ОПК.Розглянуто можливості
участі в співробітництві ОПК держав-членів НАТО, оцінено
потенціал співробітництва України з країнами Центральної та
Східної Європи в контексті їхнього членства в НАТО та ЄС.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Транскордонне співробітництво: поступ до євроінтеграції /
В. Гоблик, Н. Носа // Україна — НАТО. — 2006. — № 1. — С. 51-59.
Наголошено на необхідності переосмислення досвіду застосування інструменту транскордонного співробітництва у відносинах з сусідніми державами, а також ефективної реалізації нових
методів співпраці, зокрема спільного стратегічного планування
розвитку територій. Важливість активізації міжрегіонального та
транскордонного співробітництва висвітлено на досвіді Закарпатської області, специфіка якої як «зовнішнього кордону ЄС»
відкриває широкі можливості та створює конкретні передумови
для визнання Закарпаття центром європейських ініціатив.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Трансформація НАТО на «марші»: чи можливі компроміси?
/ О. Коломієць // Україна — НАТО. — 2005. — № 2. — С. 67-73.
Зазначено, що єдність політико-військових коаліцій передбачає
стратегічне мислення. Наголошено на необхідності формування
адекватної політики як на національному, так і на транснаціональному рівнях. Висвітлено мілітаристські аспекти трансформації,
проаналізовано питання політичних викликів трансатлантичній єдності.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Функціонування ОПК за сучасних умов / Л. Токар // Україна — НАТО. — 2005. — № 1. — С. 56-65. — укр. — англ.
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Зазначено, що Україна проголосила: пріоритетом і стратегічною метою зовнішньої політики є курс на повну інтеграцію до
євроатлантичних структур. Одним з головних завдань на цьому
шляху є питання адаптації структур, що забезпечують обороноздатність країни, до відповідних європейських вимог і стандартів.
Розглянуто роль і місце оборонно-промислового комплексу на
сучасному етапі (в контексті євроатлантичної інтеграції).
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Цільовий план Україна — НАТО в дії / О. Семіков // Україна — НАТО. — 2004. — № 1. — С. 60-74. — укр. — англ.
Висвітлено підсумки виконання Цільового плану Україна
— НАТО в рамках Плану дій Україна — НАТО за перше півріччя 2004 р. та завдання з реалізації державної політики у сфері
євроатлантичної інтеграції, що випливають з аналізу рішень
Стамбульського саміту Альянсу.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Шлагбаум нелегальній міграції / Д. Мельник // Україна
— НАТО. — 2005. — № 5. — С. 61-65.
Зазначено, що захищеність кордонів Європейського Союзу
— одна з найсучасніших вимог до країн-кандидатів на вступ до
євроатлантичних структур. Саме на її реалізацію спрямовані
заходи, передбачені Планом дій Європейського Союзу щодо
правосуддя та Міністерства внутрішніх справ України. Ними
передбачено протидію транснаціональній організованій злочинності та нелегальній міграції, зокрема у сфері запобігання
використанню території України для нелегальної міграції чи
транзиту нелегальних мігрантів через її територію до зарубіжних
країн.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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▪ Шлях до Євросоюзу: нова економічна стратегія та перспективи інтеграції / М. Азаров // Україна — НАТО. — 2004.
— № 1. — С. 37-45. — укр. — англ.
Висвітлено економічні передумови входження України до європейського інтеграційного співтовариства, наголошено на необхідності реформування української економіки з метою приєднання
нашої країни до СОТ, проаналізовано сучасний стан економіки
нашої держави у порівнянні з Чехією, Угорщиною, Польщею,
Словаччиною, Литвою та Румунією.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Шлях до НАТО: досвід Польщі / М. Зюлковскі // Україна
— НАТО. — 2005. — № 1. — С. 34-40. — укр. — англ.
Висвітлено досвід, набутий Польщею у ході підготовки до
членства в НАТО. Зазначено, що цей досвід пов’язаний з двома
головними процесами: перетвореннями в самому Північноатлантичному Альянсі (1990 — 1994 рр.) та змінами, які здійснювалися
самими кандидатами у себе в країнах у 1994 — 1999 рр. (Польща,
Угорщина, Чехія). Досвід, набутий завдяки зусиллям польського
суспільства на шляху до просування до НАТО, показує, що рішення
про членство в Альянсі повинно виходити з усвідомленого прагнення влади і суспільства гарантувати безпеку народові — в широкому
розумінні цього поняття — як члену європейської родини. Таке рішення передбачає побудову демократичної держави, впровадження механізмів ринкової економіки та створення громадянського
суспільства.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Що загрожує розвитку ОПК? / М. Сунгуровський // Україна
— НАТО. — 2005. — № 5. — С. 76-80. — укр. — англ.
Висвітлено розбіжності щодо наслідків для вітчизняного оборонно-промислового комплексу (ОПК) інтеграції України до НАТО.
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Ці розбіжності — результат відсутності чітких, доведених до
алгоритму дій стратегічних планів розвитку оборонної промисловості як складової економічного комплексу країни. Тому головною загрозою для ОПК України (як і для економіки в цілому) є
не орієнтація на НАТО чи Росію, а відсутність чіткої стратегії, де
інтеграція до того чи іншого центру тяжіння розглядалася б як
невід’ємний механізм реалізації національних інтересів.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068

▪ Як сформувати у громадськості позитивне ставлення до
НАТО? / І. Храбан // Україна — НАТО. — 2005. — № 6. — С. 5863. — укр. — англ.
Зазначено, що однією з основних проблем для реалізації зовнішньополітичного курсу України стосовно входження до Організації Північноатлантичного договору залишається те, що в
українському суспільстві немає консенсусу щодо даного питання.
На думку автора, населення України ще не готове підтримати
рішення про вступ до Альянсу. Розкрито причини такого стану
та окреслено шляхи формування громадської думки на користь
євроатлантичного напряму забезпечення безпеки нашої країни.
Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж25068
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