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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Євроінтеграція» складена відповідно до 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки  

__________магістра ________________________________ 

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

напряму  ____________________________________________________________ 

спеціальності _______8.03020301 - «Міжнародні економічні відносини» 

спеціалізації _________________________________________________________ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є євроінтеграція України в 

системі міжнародної економічної інтеграції. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2. Опис навчальної дисципліни 

3. Виклад змісту навчальної дисципліни 

4. Структура навчальної дисципліни 

5. Теми семінарських занять 

6. Самостійна робота 

7. Методи навчання 

8. Методи контролю 

9. Методичне забезпечення 

10. Рекомендована література 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є здобуття студентами знань 

щодо європейського інтеграційного процесу, що перетворив країни ЄС у значну 

політичну і економічну силу, усвідомлення об’єктивності реалізації 

євроінтеграційного курсу України, розуміння економічних і політичних вигод 

України по відношенню до інших інтеграційних угрупувань, перш за все, до 

євразійського об’єднання. 

1.2. Основними завданнями є: визначення сутності і передумов інтеграції; 

вивчення міжнародного розподілу праці і міжнародної спеціалізації як 

передумови інтеграції; оцінка слабких і сильних сторін існуючих основних 

теоретичних концепцій міжнародної економічної інтеграції; визначення цілей, 

переваг і проблем участі країн в інтеграційних об’єднаннях; характеристика 

основних задач і перспективної політики ЄС; аналіз перспектив створення зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС; між Україною і країнами Євразес; 
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визначення можливих наслідків від ЗВТ з ЄС для різних галузей народного 

господарства України. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

 

знати: сутність і передумови інтеграції; міжнародний розподіл праці і 

міжнародна спеціалізація як передумову інтеграції; основні теоретичні концепції 

міжнародної економічної інтеграції; цілі, переваги і проблеми участі країн в 

інтеграційних об’єднаннях; історію Європейської Інтеграції; основні етапи 

економічної та валютної інтеграції в ЄС; функції і взаємодію Ради ЄС, 

Європарламенту і Єврокомісії; основні задачі і перспективну політику ЄС; 

механізми організаційного забезпечення процесів міжнародної інтеграції України; 

перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; вигоди і 

проблеми від створення зони вільної торгівлі України з країнами СНД; 

порівняльний аналіз можливих наслідків від ЗВТ з ЄС і СНД; особливості угоди 

про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС; перспективи для ринку продукції 

високотехнологічних галузей; можливості і загрози для розвитку ринку продукції 

машинобудування; перспективи розвитку вуглеводневого сектора енергетики; 

можливості і загрози для збуту продукції металургійної промисловості; 

можливості і загрози для ринку агропромислової продукції України. 

 

вміти: визначити сутність і передумови інтеграції; проаналізувати 

міжнародний розподіл праці і міжнародна спеціалізація як передумову інтеграції; 

охарактеризувати основні теоретичні концепції міжнародної економічної 

інтеграції; визначити цілі, переваги і проблеми участі країн в інтеграційних 

об’єднаннях; проаналізувати історію Європейської Інтеграції; надати 

характеристику основних етапів економічної та валютної інтеграції в ЄС; 

сформулювати функції і взаємодію Ради ЄС, Європарламенту і Єврокомісії; 

проаналізувати основні задачі і перспективну політику ЄС; визначити механізми 

організаційного забезпечення процесів міжнародної інтеграції України; визначити 

перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським 

Союзом; охарактеризувати вигоди і проблеми від створення зони вільної торгівлі 

України з країнами СНД; провести порівняння можливих наслідків від ЗВТ з 

країнами ЄС і СНД; визначити особливості угоди про зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС; охарактеризувати перспективи для ринку продукції 

високотехнологічних галузей; визначити можливості і загрози для розвитку ринку 

продукції машинобудування; охарактеризувати перспективи розвитку 

вуглеводневого сектора енергетики; визначити можливості і загрози для збуту 

продукції металургійної промисловості; охарактеризувати можливості і загрози 

для ринку агропромислової продукції України. 
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2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

1,5  

Галузь знань 

0302- «Міжнародні 

відносини»  За вибором 

Напрям підготовки  

 
Спеціальність: 

8.030203 - «Міжнародні 

економічні відносини» 

Рік підготовки: 

5-й 5-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин - 54 
10-й 10-й 

  Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

10 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

36 год. 44 год. 

ІНДЗ:   0   год. 

Вид контролю: залік 

(10сем.) 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

для заочної форми навчання – 1/4 
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3. Виклад змісту навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях 

розвитку економічних систем.  

Теоретичні основи міжнародної економічної інтеграції. Інтеграція 

економічних систем. Основні аспекти інтеграції міст. Основи регіональної 

економічної інтеграції. Структурні складові державного регулювання 

міжнародної економічної інтеграції України. 

 

Тема 2. Світова організація торгівлі як глобальний регулятор 

міжнародних інтеграційних процесів. Основні принципи, функції, структура і 

механізм набуття членства у СОТ. Переваги членства у СОТ. Заходи 

торгівельного захисту і вирішення спорів в рамках СОТ та їх особливості в 

Україні. Асиметрія умов вступу України до СОТ. Оцінка впливу умов вступу 

України до СОТ на її зовнішню торгівлю з регіональними об’єднаннями. 

 

Тема 3. Європейський Союз як одне з найуспішніших світових 

інтеграційних об’єднань.  

Основні етапи європейської інтеграції. Основні інституції Європейського 

Союзу. Стратегія розвитку і основні політики Європейського Союзу до 2020 р. 

Комунітарність регіональної політики ЄС. Європейська політика сусідства. 

 

Тема 4. Передумови і перспективи створення Україною інтеграційних 

об’єднань на регіональному рівні.  

Особливості найбільших сучасних регіональних об’єднань на Євразійському 

континенті. Порівняльна оцінка потенціалу регіональних об’єднань ЄС і 

ЄврАзЕС. Основні характеристики зовнішньоторговельних зв’язків України з 

країнами ЄС і ЄврАзЕС. Поглиблення інтеграції України з ЄС. Розвиток співпраці 

України з СНД/ЄврАзЕС. Порівняння форм регіональної економічної інтеграції 

України. 

 

Тема 5. Можливості і загрози для ринку збуту продукції реального 

сектору України від участі у регіональних об’єднаннях з урахуванням 

зобов’язань СОТ.  

Особливості угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Перспективи для ринку продукції високотехнологічних галузей. Можливості і 

загрози для розвитку ринку продукції машинобудування. Перспективи розвитку 

вуглеводневого сектора енергетики. Можливості і загрози для збуту продукції 
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металургійної промисловості. Можливості і загрози для ринку агропромислової 

продукції України. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1. Теоретичні аспекти 

економічної інтеграції на 

різних рівнях розвитку 

економічних систем. 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 2. Світова організація 

торгівлі як глобальний 

регулятор міжнародних 

інтеграційних процесів. 

6 2 1   3 6 2    4 

Тема 3. Європейський 

Союз як одне з 

найуспішніших світових 

інтеграційних об’єднань. 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 4. Передумови і 

перспективи створення 

Україною інтеграційних 

об’єднань на 

регіональному рівні. 

6 2 1   3 6 2    4 

Тема 5. Можливості і 

загрози для ринку збуту 

продукції реального 

сектору України від участі 

у регіональних об’єднаннях 

з урахуванням зобов’язань 

СОТ 

8 2 2   4 8 2    6 

Усього годин  36 10 8   18 36 10    26 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях розвитку 

економічних систем. Провести аналіз теоретичних основ міжнародної 

економічної інтеграції. Охарактеризувати інтеграцію економічних систем. 

Визначити основні аспекти інтеграції міст. Провести аналіз основ 

регіональної економічної інтеграції. Визначити структурні складові 

державного регулювання міжнародної економічної інтеграції України.               

 

2 
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2 Світова організація торгівлі як глобальний регулятор міжнародних 

інтеграційних процесів. Визначити основні принципи, функції, структуру і 

механізм набуття членства у СОТ. Охарактеризувати переваги членства у 

СОТ. Розглянути заходи торгівельного захисту і вирішення спорів в рамках 

СОТ та їх особливості в Україні. Провести аналіз асиметрії умов вступу 

України до СОТ. Провести оцінку впливу умов вступу України до СОТ на її 

зовнішню торгівлю з регіональними об’єднаннями. 

1 

3 Європейський Союз як одне з найуспішніших світових інтеграційних 

об’єднань. Охарактеризувати основні етапи європейської інтеграції, в 

тому числі угоди, що регулюють європейську інтеграцію, та етапи 

економічної і валютної інтеграції в ЄС. Розглянути основні інституції 

Європейського Союзу, а саме: Європейська Рада, Європейський парламент, 

Рада Європейського Союзу, Європейська Комісія, Європейський Суд, 

Загальний Суд і Суд аудиторів, Допоміжні органи Європейського Союзу, а 

також визначити проблему Європейської Конституції. Навести 

характеристику стратегії розвитку і основних політик ЄС 2020, в тому 

числі: стратегії розвитку ЄС «Європа 2020», основних секторальних 

політик ЄС (політики в галузі досліджень і технологій і програми 

«Горизонт 2020»; промислової та підприємницької політики; енергетичної 

політики; спільної транспортної політики; спільної сільськогосподарської 

політики), торгівельної політики ЄС; комунітарної регіональної політики 

ЄС (еволюції регіональної політики ЄС, транскордонного і прикордонного 

співробітництва та Єврорегіонів, інституційної основи принципу 

субсидіарності та нової регіональної політики ЄС, а також політики 

сусідства з ЄС. 

2 

4 Передумови і перспективи створення Україною інтеграційних об’єднань 

на регіональному рівні.  

Визначити особливості найбільших сучасних регіональних об’єднань на 

Євразійському континенті. Провести порівняльну оцінку потенціалу 

регіональних об’єднань ЄС і ЄврАзЕС. Навести основні характеристики 

зовнішньоторговельних зв’язків України з країнами ЄС і ЄврАзЕС. 

Охарактеризувати поглиблення інтеграції України з ЄС. Надати опис 

розвитку співпраці України з СНД/ЄврАзЕС. Провести порівняння форм 

регіональної економічної інтеграції України. 

1 

5 Можливості і загрози для ринку збуту продукції реального сектору 

України від участі у регіональних об’єднаннях з урахуванням зобов’язань 

СОТ. Навести характеристику особливостей угоди про зону вільної 

торгівлі між Україною та ЄС. Визначити перспективи для ринку продукції 

високотехнологічних галузей. Охарактеризувати можливості і загрози для 

розвитку ринку продукції машинобудування. Визначити перспективи 

розвитку вуглеводневого сектора енергетики. Надати опис можливостей і 

загроз для збуту продукції металургійної промисловості. Визначити 

можливості і загрози для ринку агропромислової продукції України. 

2 
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6. Самостійна  робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях розвитку 

економічних систем 
4 

2.  Світова організація торгівлі як глобальний регулятор міжнародних 

інтеграційних процесів 
3 

3.  Європейський Союз як одне з найуспішніших світових інтеграційних 

об’єднань 
4 

4.  Передумови і перспективи створення Україною інтеграційних об’єднань на 

регіональному рівні 
3 

5.  Можливості і загрози для ринку збуту продукції реального сектору України 

від участі у регіональних об’єднаннях з урахуванням зобов’язань СОТ 
4 

 Разом  18 

 

7. Методи навчання 
Основними видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

а) лекції, б) семінарські заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації.  

Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального 

процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати цілі і 

завдання навчання, досягнути відповідних результатів. У процесі навчання зв'язок 

методу з іншими компонентами зворотній: метод є похідним від цілей, завдань, 

змісту, форм навчання; водночас він суттєво впливає на можливості їх практичної 

реалізації. Навчання прогресує настільки, наскільки дозволяють йому рухатись 

уперед застосовані методи. 

Під час викладення дисципліни «Євроінтеграція» застосовуються наступні 

методи навчання: 

І. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності 

І.І. Методи навчання за джерелом передачі та сприймання інформації: 

 словесні (лекція, пояснення, семінарське заняття),  

 наочні (ілюстрація, демонстрація в т.ч. за допомогою ТЗН),  

 практичні (дослідження, практичні роботи, реферати, індивідуальні 

семестрові завдання) 

 опрацювання літературних джерел  

І.ІІ. Методи навчання за логікою передачі і сприймання навчальної 

інформації 

 індуктивні (від одиничного до загального, від конкретного до абстрактного)  

 дедуктивні (сприяє засвоєнню навчального матеріалу на основі узагальнень: 

від загального до одиничного). 

І.ІІІ. Методи навчання за рівнем самостійності (напруженості) пізнавальної 

діяльності, якого досягають студенти, працюючи за схемою навчання, 

запропонованою викладачем.  

 репродуктивний,  

 проблемний,  
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 частково-пошуковий,  

 дослідницький. 

І.ІV. Методи навчання за ступенем керівництва навчальною роботою 

 навчальна робота під керівництвом викладача (практична робота в 

аудиторії) 

 самостійна робота студента 

ІІ. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності  

 ділова або рольова гра, 

 дискусія, 

 «мозкова атака», 

 аналіз конкретних ситуацій,  

 проблемна лекція. 

 

8. Методи контролю 
При вивченні дисципліни «Євроінтеграція» застосовуються наступні методи 

контролю: усний та письмовий. Контроль з дисципліни складається з 

поточного контролю, який проводиться 

у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю на 

лекціях, у формі виступів студентів при 

обговоренні питань на семінарських 

заняттях, тощо. Результати поточного 

контролю (поточна успішність) є 

основною інформацією для визначення 

підсумкової залікової оцінки з 

дисципліни. 
Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських заняттях 

відповідно до конкретних цілей.  

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: 

- тестові завдання; 

- виконання творчих завдань. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять, 

поточного контролю. Сума балів, які студент денної форми навчання може 

набрати за поточним контролем, дорівнює 60 (для студентів заочної форми 

навчання - 15). 

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих тем. 

Семестровий підсумковий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового заліку в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному цією 

робочою програмою дисципліни «Євроінтеграція». 
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Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума поточних 

оцінок та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового контролю. 

Загальна сума балів поточних і підсумкового семестрового контролю складає 100. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку в 

10 семестрі. Загальна кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40 

(для студентів денної форми навчання). Для студентів заочної форми навчання, 

де  передбачено лише лекційну форму занять, сума балів підсумкового 

семестрового контролю дорівнює 85. 

 

Критерії оцінювання відповідей під час проведення підсумкового 

семестрового контролю: 

10 семестр (залік) 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Завдання 1. Теоретичне питання 

– 8 балів; 

Завдання 2. Діагностичне 

питання) – 12 балів; 

Завдання 3. Творче питання – 16 

балів 

Завдання 1. Теоретичне питання 

– 20; 

Завдання 2. Діагностичне 

питання – 25 балів; 

Завдання 3. Творче питання – 35 

балів; 

 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 
 

Набрана кількість рейтингових балів студентом служить основою для оцінки 

за національною шкалою і за шкалою ECTS.  

За результатами поточного та підсумкового контролю студент може набрати від 0 

до 100 балів включно.  
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Структура та складові підсумкових оцінок з дисципліни (денна 

форма навчання): 
Поточний контроль – 60 балів (з них: активна робота на семінарських заняттях - 4 бали; 

виконання теоретичного завдання - 8 балів, виконання діагностичного завдання - 12 

балів, виконання творчого завдання - ) 

Підсумковий контроль (залік) – 40 балів 
 

Заохочувальні бали - підготовка до видання наукової статті за тематикою дисципліни 

«Євроінтеграція» - 10 балів. 
 

Максимальні значення оцінювання діяльності студента 

при вивченні навчальної дисципліни (денна форма навчання)  

Залік (10 семестр) 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Підсумковий 

семестровий контроль 

(залік) 

Сума 

Поточний контроль 
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Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 40 100 

60 (мінімум - 30) 
Т1, Т2 ... Т5 – теми 
 

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю, якщо за 

результатами поточного контролю він набрав не менше 30 балів. 

Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни (заочна форма 

навчання): 

Виконання завдань поточного контролю – 15 балів. 

Підсумковий контроль – 85 балів.  
 

Заохочувальні бали - підготовка до видання наукової статті за тематикою дисципліни 

«Євроінтеграція» – 10 балів 
 

Максимальні значення оцінювання діяльності студента 

при вивченні навчальної дисципліни (заочна форма навчання)  
 

Залік (10 семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

семестровий контроль 

(залік) 

Сума 

15 (мінімум -8) 85 100 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
80-89 

добре  
70-79 

60-69 
задовільно  

50-59 

1-49 незадовільно 
не 

зараховано 
 

 

 

 

 

9. Методичне забезпечення 

 
1. Вишневська О.О., Григорова Л.І., Казакова Н.А., Удодова В.І., Юрченко С.О. Положення 

про систему контролю знань студентів з навчальних дисциплін. Для студентів напрямів 

підготовки 6.030201- «Міжнародні відносини», 6.020107 - «Туризм», спеціальностей  

«Міжнародні економічні відносини», «Туризм». Х.: Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, 2007 – 7 с. 
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2. Вишневська О.О., Григорова-Беренда Л.І., Казакова Н.А., Удодова В.І., Юрченко С.О. 

Методичні рекомендації до розробки навчально-методичного комплексу дисципліни в 

контексті реалізації положень Болонського процесу (За ред. Александрова В.В., Голікова 

А.П., Сідорова В.І.). - Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2010. 

– 40 с. 

 

 

10. Рекомендована література 

Основна: 
1. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 липня 2010 року 

№2411-VI / офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.rada.gov.ua / 08.06.2011. Заголов. з екрану. 

2. Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу» від 11 червня 1998 року №615/98 / офіційний сайт Верховної Ради 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua / 05.02.2010. Заголов. з 

екрану. 

3. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 

«Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона вільної 

торгівлі) та Митним союзом» від 19 травня 2011 року №3400-VI / офіційний сайт Верховної 

Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua / 15.06.2011. 

Заголов. з екрану. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів 

України» від 31 березня 2010 р. № 286 / офіційний сайт Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua / 15.03.2011. Заголов. з екрану. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми 

інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 – 2011 роки» 

від 2 липня 2008 р. № 594 / офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: www.rada.gov.ua / 15.05.2010. Заголов. з екрану. 

6. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної програми інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки» від 25 липня 

2007 р. № 569-р / офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.rada.gov.ua / 10.10.2010. Заголов. з екрану. 

7. Координаційне бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету 

Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://euroukraine.org.ua / 

08.03.2008. Заголов. з екрану. 

8. Kопенгагенські критерії членства в Європейському Союзі (інформаційно-аналітична 

довідка). / офіційний сайт Міністерства закордонних справ України  [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua / 10.03.2010. Заголов. з екрану. 

9. Основні елементи договору про реформу ЄС. / офіційний сайт Міністерства закордонних 

справ України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua / 10.03.2011. 

Заголов. з екрану. 

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

міжнародної економічної інтеграції : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко, С. В. Беренда, В. В. 

Рєзніков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 504 с. 

11. Беренда С. В. Еволюція економічної інтеграції в країнах Європи : монографія [Текст] / С. В. 

Беренда. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 168 с. 

12. Казімір Р. Історія Європейської Інтеграції : Від декларації Шумана до розширення на Схід / 

Роберт Казімір; пер. з англ. Ігор Андрейко, Андрій Максимук. – Перемишль: Парламент 

Молоді, 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.youth.crimeastar.net/.../index5.html. 

13. Monnet J. A ferment of change [Текст] / J. Monnet //Journal of Common Market Stadies Vol. 1: 

1963, pp. 204–211. 
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14. Mitrany D. The functional theory of politics/ David Mitrany [Текст] / Published on behalf of] 

London School of Economics & Political Science [by] M. Robertson, 1975. – 294 р. 

15. Фонтейн П. Європа у 12 уроках : пер. з фр. [Текст] / Паскаль Фонтейн. – К. : Компанія ЛІК, 

2005. – 56 с. 

16. Pelkmans J. European integration : Methods and economic analysis [Текст] / Pelkmans Jaques. – 

Third edition. – Edinbourgh Gate : Pearson Education Limited, 2006. – 480 p. 

17. Європейський Союз : словник-довідник [Текст] / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – К. : К.І.С., 

2006. – 140 с. 

18. Towards the Enlarged Union : Strategy Paper and Report of the European Commission on the 

progress towards accession by each of the candidate countries [Текст] / Commission of the 

European communities. – Brussels, 2002. – 105 p. 

19. Babetskaia-Kukharchuk O. А. Does accession process overlap with transition Process: the role of 

the acquis communautaire in the institutional development of transition countries [Текст] / 

Babetskaia-Kukharchuk O. А. – M. : State University, Higher School of Economics, 2005. – 24 p. 

– (Working paper WP2/2005/01). 

20. Грущинська Н. М. Теоретичні основи європейської економічної інтеграції України : 

монографія [Текст] / Н. М. Грущинська. – К. : Видавець Корбуш, 2008. – 232 с. 

21. Основні елементи Договору про реформу ЄС [Електронний ресурс] // Міністерство 

закордонних справ України : офіц. сайт. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua 

/publication/content /19082.htm 

22. Беренда С. В. Экономическая эффективность вступления Украины во Всемирную торговую 
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