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Контури європейської безпеки: процес створення. – 

Київ. : Т-во «Знання» України, 2007. – 24 с. 
 

У даному науково-популярному виданні надається 

об’єктивна інформація щодо історичного виміру процесу 

створення загальноєвропейської системи колективної 

безпеки. 

Видання розраховане на широке коло читачів, які 

бажають сформувати свою особисту думку щодо 

євроатлантичного курсу України. 

 

 
 

 

Що таке НАТО? : знайомство з Трансатлантичним 

альянсом. – Брюссель : [б. в., 2012?]. – 48 с. : іл. 
 

НАТО є громадою спільних інтересів та цінностей, 

основоположною метою якої є захист свободи і безпеки 

всіх членів політичними і військовими засобами. 

Видання розкриває динаміку організації, призначення, 

завдання та функції альянсу. 

 

 
 

 

Активне залучення, сучасна оборона : стратегічна 

концепція оборони та безпеки членів Організації 

Північноатлантичного договору (прийнята главами держав та 

урядів у Лісабоні 19 листопада 2010 року). – Брюссель : [б. в., 

2012?]. – 40 с. 
 

Політичні лідери НАТО в даній Концепції склали план 

оновлення Альянсу на шляху подолання викликів безпеці у 

ХХІ столітті. 

  



 
 

Вместе – безопаснее. Демократический мир выбирает 

безопасность и стабильность / [М-во иностр. дел Литов. 

Респ.]. – [Литва : ARX Baltica, 2008]. – 34 с. : ил. 
 

У виданні більш широко розкрито функції НАТО: 

діалог з питань безпеки, операції з підтримки миру, 

військовій реформі, попередження надзвичайних 

ситуацій і співробітництво в області науки і 

навколишнього середовища. 

 

 
 

 

Безопасный мир : уч. пос. для учащихся 10–11кл. / Под 

ред. А.В. Крапивина. – Изд. 3-е, испр. – Донецк : Центр 

междун. безопасности Донецкого нац. у-та, 2010. – 200 с. 
 

Головною темою міжнародних відносин є питання 

війни і миру, підтримка стабільності і безпеки на Землі. 

В цьому посібнику на простих і доступних прикладах 

показана складна і багатогранна діяльність Організації 

Північноатлантичного договору як єдиної міжнародної 

структури, що відповідає за стабільність і безпеку в 

євроатлантичному регіоні. 

 

 
 

 

Сміт, К.Е. Європейський Союз: творення зовнішньої 

політики на прикладі Східної Європи / К.Е. Сміт ; пер. з 

англ. С.І. Фатія. – Харків : Тарбут Лаам, 2006. – 308 с. 
 

Книжка містить глибокий аналіз політики 

Європейського Союзу стосовно Східної Європи, 

починаючи з 1980-х років, а також яскраво ілюструє, як 

мета політики ЄС змінювалася з часом, як 

еволюціонували інструменти політики та як це 

відображалося в перегляді політики. 

  



 

 
 

 

За і проти : дебати з питань євроатлантичної безпеки. 

[кн. 1]. – Брюссель : Б. в., 2004. – 76 с. 
 

Матеріали цієї книги віддзеркалюють погляди двох 

провідних аналітиків на ту чи іншу проблему безпеки та 

відповідні аспекти політики Альянсу. Обговорення 

відбувається у простому форматі обміну листами. 

Для всіх, хто цікавиться стратегічними проблемами, 

ця книга стане джерелом цінної аналітичної інформації. 

 

 
 

 

Локальні та регіональні конфлікти: загроза миру. – 

Київ : Т-во «Знання» України, 2007. – 20 с. 
 

У даному науково-популярному виданні у стислому 

вигляді показується, що загроза миру полягає саме у 

локальних та регіональних конфліктах. 

Розрахована на широке коло читачів незалежно від їх 

фахової та освітянської підготовки. 

 

 
 

 

Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу : 

матер. Всесвіт. конф. Київ, 24 трав. 2002 р. – Київ : 

МАУП, 2002. – 232 с. 
 

У збірнику подано доповіді учасників Всесвітньої 

конференції з 25 країн світу. На форумі розглядалася 

найважливіша проблема – співіснування малих країн і 

наддержав у сучасному світі, який стоїть на порозі 

нових змін, що здатні або призвести до встановлення 

тоталітарного світового панування одного центру, або 

спричинити побудову багатовимірного і багатогранного 

світу. 

  



 

Україна на шляху до вступу в НАТО 
 

 

 
 

 

Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози 

національній безпеці України : аналітична доповідь / Б.О. 

Парахонський, Г.М. Яворська, О.О. Резнікова ; за ред. 

К.А. Кононенка. – Київ : НІДС, 2013. – 56 с. 
 

Досліджено процеси змін, що відбуваються в 

сучасному міжнародному середовищі безпеки, та 

визначено їхній вплив на національну безпеку України. 

Європейське довкілля безпеки та євроінтеграційні 

процеси тісно пов’язані з засобами національного 

реагування України на зовнішні  та загрози. 

 

 
 

 

Фурашев, В.М. Вступ до НАТО крізь призму якості 

життя / В.М. Фурашев, О.О. Макобрій. – Київ : Прес-КІТ, 

2008. – 32 с. 
 

У цьому виданні показується, що одним із основних 

чинників успішності євроатлантичного курсу України є 

не тільки і не стільки відповідність військової складової 

України стандартам Північноатлантичного альянсу, 

скільки реальна відповідність такого показника, як 

досягнута якість життя українського суспільства. 

Для широкого кола читачів. 

 

 
 

 

Актуальні питання оборонної політики України в 

контексті нового бачення способів ведення війн і 

міжнародного тероризму : наук.-інформ. зб. / Нац. центр 

з питань євроатлант. інтегр. України ; [за ред. В.П. 

Горбуліна]. – Київ : Євроатлантикінформ, 2006. – 271 с. – 

(Серія «Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної 

інтеграції України». Вип. 30). 
 

До збірника увійшли матеріали, які висвітлюють 

актуальні питання формування та реалізації політики 

національної безпеки України, дослідження ключових 

проблем оборонної політики в контексті 

євроатлантичної інтеграції. 

Видання розраховано на працівників органів 

державної влади, політиків, науковців, студентів, 

викладачів, журналістів, незалежних експертів та 

широке коло громадськості. 
  



 
 

Бази НАТО в Україні: реалії і домисли. – Київ : Т-во 

«Знання» України, 2007. – 24 с. 
 

У даному науково-популярному виданні надано 

інформацію щодо визначення поняття «база НАТО», а 

також щодо політики НАТО у частині закордонного 

базування військ країн-членів Альянсу. 

Значну увагу також приділено аналізу форм та 

особливостей участі країн-членів у діяльності НАТО, 

особливо в контексті розширення Альянсу на Схід. 

 

 
 

 

Удосконалення державної політики України у сфері 

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного і природного характеру та акти ядерного 

тероризму в контексті європейської і євроатлантичної 

інтеграції : зб. наук. праць / за ред. В.П. Горбуліна. – Київ : 

Євроатлантикінформ, 2008. – 186 с. 
 

Збірник присвячено розгляду кращого досвіду країн-

членів та країн-партнерів НАТО у сфері запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації, стану та тенденцій 

розвитку співробітництва України з НАТО та ЄС у цій 

сфері. 

Значну частину проблем та здобутків України на 

цьому шляху проаналізовано під кутом курсу нашої 

держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію 

 

 
 

 

Безпека документів та міграційна політика = 

Dokuments security and migration police : висновки та 

рекомендації міжнародних робочих груп для України : 

інформ.-аналіт. вид. – Київ : Вістка, 2011. – 86, 81 с. 
 

До видання увійшли дослідження експертів 

міжнародних секторальних робочих груп за напрямками 

«міграційна політика» та «безпека документів», що є 

важливими складовими руху України до безвізового 

режиму у відносинах з ЄС. 

Фахові висновки та рекомендації, що спираються на 

міжнародний досвід, забезпечують методологічну та 

практичну цінність даної публікації. 

  



 

 
 

 

Анісімов, А.В. Основи інформаційної безпеки та захисту 

інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : 

наук.-методол. пос. / Анісімов А.В., Заславський В.А., Фаль 

О.М. ; за ред. В.П. Горбуліна. – Київ : Євроатлантикінформ, 

2006. – 104 с. 
 

Посібник підготовлено на основі несекретних 

матеріалів, перекладів документів НАТО, які досі не 

публікувалися в Україні. 

Видання розраховане на державних службовців, які 

працюють в силових структурах, спеціалістів, науковців, 

студентів та аспірантів, що займаються захистом 

інформації в інформаційних системах та комп’ютерних 

мережах. 

 

 
 

 

Україна в європейському та міжнародному 

безпековому просторі / Євгенія Коломейчук ; Ірина 

Крупеня ; Анна Добрачева [та ін.] // Зовнішні справи. – 

2012. – №6. – С. 14–19. 
 

Статті слухачів Дипломатичної академії України 

при МЗС охоплюють питання забезпечення національної 

безпеки України на фоні загроз в Центральній та 

Південно-Східній Азії, співробітництва з ЄС у сфері 

енергетики в сучасних складних фінансово-економічних 

умовах. 

 


