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Нормативно-правові аспекти взаємодії ЄС з Україною 
 

 
 

 
Угода про Партнерство та Співробітництво: повн. текст 

угоди, підпис. між Європейським Союзом та Україною в 
Люксембурзі 14 черв. 1994 р. /упоряд. Н. Мартиненко – К.: 
Легко інк, 2004. – 72с. 

 
 

Україна-ЄС: від плану дій до посиленої угоди: 
/Укр.центр екон. Політ.дослідж. ім. О. Разумкова та ін.[ред. 
О. Пристайко та ін.]. – К.: [Заповіт], 2007. – 244с. 

 
Збірник містить матеріали дослідницького проекту з підтримки 

Європейського вибору України – «Громадський моніторинг виконання 
Плану дій Україна-ЄС», зокрема попередні оцінки виконання Плану 
дій, здійснені Консорціумом експертів, громадську оцінку та докумен-
тально-правову базу з питань виконання Плану дій Україна -ЄС 

 

Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: 
навч. посіб. для вузів /І.А. Грицяк. – К.: К.І.С., 2004. – 260с. 

 
У посібнику викладено суть основних складників концепції Єв-

ропейських співтовариств і Європейського Союзу, правової та інсти-
туційної систем цих міжнародних утворень. 

 

 
Стратегічне партнерство України 

 

 

Жовква І.І. Стратегічне партнерство України. Теорія і прак-
тика /І.І. Жовква; за ред. В.П. Горбуліна. – К: Євроатланти-
кінформ, 2006. – 156с.-(Формування і реалізація державної політики 
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України) 
 

Видання присвячене дослідженню закономірностей розвитку 
стратегічного партнерства як специфічного інструменту зовнішньої 
політики України. У книзі проведено детальний аналіз двосторонніх 
відносин України та визначено, які з них належать до категорії страте-
гічного партнерства 



 

Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті 
розширення: матеріали Міжнар. конф., Київ, 23 верес. 2003 р. /І-т 
регіон. та євроінтеграц. дослідж. «ЄвроРегіо Україна». – К.: К.І.С., 
2003. – 206с. 

 
Публікація включає в себе матеріали конференції «Європейський Со-
юз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення». Крім збір-
ки виступів учасників конференції публікація містить ряд додатків, до 
яких ввійшли офіційні документи, що стосуються розвитку відносин 
між ЄС та Україною. 

 
 

Сміт К.Е. Європейський союз: творення зовнішньої по-
літики на прикладі Східної Європи: пер. з англ. /К.Е. Сміт; 
ред. Б.В. Новіков. – Х.: Тарбут Лаам, 2006. – 308с. 

 
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 еволюціонува-
ли інструменти політики та як це відображалося в перегляді політики. 

 
 

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Сою-
зу: пер. з англ. /Н. Мусис. – К.: К.І.С., 2005. – 466с. 

 
Подається повний огляд ключових питань економічної та полі-

тичної інтеграції в Європейському Союзі: правову та інституційні ба-
зи, історичні етапи інтеграції, різноманітні напрями спільних політик 
ЄС. Перевагою публікації є багаторічний досвід роботи автора в Євро-
пейській Комісії, незаперечна репутація, підтверджена щорічним пе-
ревиданням його праць з проблематики ЄС. 

 

Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євро-
інтеграції України /за ред. В. Мартинюка; Укр. незалеж. 
центр політ. дослідж. – К.: [Агентство «Україна»], 2009. – 84с. 

 
Книга є аналітичною публікацією, яка висвітлює аналіз нового 

формату політики ЄС на Сході (стосовно України, Грузії, Білорусі, 
Азербайджану, Вірменії і Молдови), погляди на можливості його ви-
користання для подальшого процесу європейської інтеграції України у 
двосторонньому вимірі - повна інтеграція до структур ЄС; у багато-
сторонньому вимірі – розвиток і посилення регіонального співробіт-
ництва між усіма країнами «Східного партнерства» і ЄС. У книзі та-
кож містяться рекомендації стосовно використання можливостей 
«Східного партнерства». 

 



Входження України в європейський простір 
 

 
 

Інформаційна політика України: європейський кон-
текст /[Л. В. Губерський та ін.; голов. ред. С.В. Головко] — 
К.: Либідь, 2007. — 360 с.  

 
У монографії розглядаються нові тенденції та перспективи інфо-

рмаційної політики України в контексті процесів європейської інтег-
рації, висвітлюються її зовнішньополітичні, правові, безпекові, еконо-
мічні та іміджеві чинники, аналізується інформаційно-комунікаційний 
ресурсний потенціал держави, характеризується увесь спектр мас-
медійної сфери України. 

. 

 

Проблеми та перспективи входження України в євро-
пейський інтелектуальний простір: освітні аспекти : зб. на-
ук.-експерт. матеріалів круглого столу, Київ, 19 черв.2008 р. 
/Нац. ін-т. стратег. дослідж; [за ред. Н. В. Грицяк] - К.: 
[НІСД], 2009. - 128 с. 

 
Збірник містить наукові доповіді та експертні оцінки, виголоше-

ні на Круглому столі «Проблеми та перспективи входження України в 
європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти», котрий був 
проведений у Національному інституті стратегічних досліджень. На 
Круглому столі були обговорені освітні аспекти інтеграції українсько-
го та європейського інтелектуальних просторів. Зокрема, обговорюва-
лися можливості І перспективи модернізації освітньої системи України 
в аспекті оцінювання знань, інтеграції вищої освіти І наукових дослі-
джень, оптимізації мережі ВНЗ України. 

 

 
 

Участь України в агенціях і програмах Європейського 
Союзу: перспективи та можливості /Міжнар. центр персп. 
дослідж., [матеріал підгот. Н. Шаповалова та ін.; ред. О. Шу-
мило]– К.: МЦПД, 2008. – 335 с. 

 
Цей звіт підготовлено в рамках проекту «Угода про вільну торгі-

влю між Україною та ЄС: аналітична, методологічна та інформаційна 
підтримка переговорів», який здійснюється Міжнародним центром 
перспективних досліджень. 

Європейський Союз пропонує Україні інструменти, які сприяти-
муть Інтеграції, передусім через участь країни в агенціях і програмах 
ЄС. Європейська Комісія визначила перелік агенцій і програм, повніс-
тю або частково відкритих для участі країн-сусідів, у тому числі й 
України. Документ пропонує докладну інформацію щодо агенцій і 
програм ЄС. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспе-
ктиви для України.: матеріали, повідомл., реф.. /Центр єв-
роп. та трансатлант. студій [та ін]; [упоряд. П.С. Смертенко, 
О.В. Коломієць]. – К.: Вид. Т.А. Кінько, 2007. - 60с. 

 
У збірнику вміщено матеріали про сучасний стан інноваційного 

розвитку економіки Європейського Союзу. Проаналізовано стан вико-
нання завдань Лісабонської стратегії в Європі, наведено докладний 
опис змін у стратегії, необхідних для її успішного виконання. Розгля-
нуто механізми та інструменти реалізації концепції європейського на-
укового простору, закладеного в різних європейських програмах: Рам-
ковій програмі, COST, EUREKA, EUROSTARS, Європейські техноло-
гічні платформи. Спільні технологічні ініціативи. 

 

 
 

Європейська і євроатлантична інтеграція очима молоді. 
Зб. робіт Всеукр. молодіж. конкурсу— Х.:Райдер, 2006.— 172 
с. 

 
До збірки включено роботи не тільки переможців конкурсу, а й 

роботи, що мають допомогти Вам скласти уявлення про існуючі в 
Україні погляди на НАТО та ЄС, курс на вступ до яких є вектором зо-
внішньої політики України. 

Збірку сформовано таким чином, аби читач мав можливість по-
знайомитись з поглядами як прихильників, так і противників європей-
ського та євроатлантичного курсу України.  

 

Європейський Союз – Україна: співробітництво у сфері 
вищої освіти /Представництво Європ. коміс. в Україні. – [К.: 
FGL Energy, 2009] – 16 с. 

 
У цій брошурі Ви знайдете не тільки загальні відомості про 

Європейський Союз та його стосунки з Україною, але й деталь-
ний опис освітніх програм Європейського Союзу, що впрова-
джуються в багатьох країнах світу, і, зокрема, в Україні. Ця ін-
формація стане в нагоді студентам, науковцям і викладачам, які 
навчаються й працюють в українських університетах і бажають 
розширити свої знання, встановити партнерські стосунки з ви-
щими навчальними закладами інших держав, а також навчатися, 
займатися дослідницькою й викладацькою діяльністю у вищих 
навчальних закладах Європейського Союзу. 

 

Програми допомоги Європейського Союзу та співпраця 
України з ЄС /[Представництво Європ. коміс. в Україні]. – 
[К.: МЕКС, 2009]. – 36 с. 

 
Одним із головних завдань, які сьогодні постають перед 

Європейським Союзом, є розширення території миру, безпеки та 
добробуту за межі ЄС. Для виконання цього завдання Європей-
ський Союз розробляє та реалізує спільну зовнішню політику та 
політику безпеки, виступаючи, тим самим, реальною силою, яка 
забезпечує стабільність, співпрацю та порозуміння в ширшому 
світовому контексті. 

Розділи цієї брошури більш детально познайомлять вас з 
роллю ЄС як найбільшого донора програм допомоги в світі, а 



також з програмами співпраці України з Європейським Союзом. 

 

Європейська і євроатлантична інтеграція крізь призму 
якості життя: тези доп. учасн. публ. заходів.— Х.: Райдер, 
2006.— 96 с. 

 
Вашій увазі пропонується збірка тез виступів та доповідей 

учасників круглих столів «Україна на євроінтеграційному шля-
ху: як підвищити якість освіти», «Якість життя: чи є альтернати-
ва європейській та євроатлантичній інтеграції», «Людина, її пра-
ва та свободи в контексті євроінтеграції», проведених Центром 
прав людини «Древо життя» (Харків) в рамках проекту «Євро-
пейська та євроатлантична інтеграція крізь призму якості життя» 
за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». 

Оприлюднені думки не обов'язково співпадають з позицією 
організаторів та донорів проекту, однак ми друкуємо всі наявні 
матеріали. Ви маєте право познайомитись з усіма позиціями, що 
прозвучали, і сформувати власну. 

 
Права людини в Європейському Союзі та Україні 

 

 

Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвер-
дження верховенства права в Україні: аналіт. доп. та рек. 
/ред. І. Солоненко – К.: К.І.С., 2006 – 159с. 

 
Утвердження верховенства права є основним елементом полі-

тичного критерію вступу до ЄС, виконання якого є необхідною пе-
редумовою для відкриття переговорів про вступ до ЄС. Запропоно-
вана публікація містить аналітичну доповідь про ретроспективний 
огляд співпраці між ЄС та Україною щодо утвердження верховенст-
ва права в Україні, права та основоположні свободи, правосуддя, на-
лежне урядування, протидію корупції, юридичну освіту та стандарти 
юридичної освіти. А також даються рекомендації до утвердження 
верховенства права в Україні. 

 
 

Мужикова Н.М. Адаптація соціальної політики та трудово-
го законодавства України до стандартів ЄС: навч. посіб. 
/Мужикова Н.М., Пузирний В.Ф., Семиног Л.А.; Сівер. ін-т регі-
он. дослідж. – Чернігів: Деснянська правда, 2007. – 170с. 

 
В посібнику висвітлено основні питання адаптації права Укра-

їни до права Європейського Союзу, механізм її забезпечення. Зроб-
лено спробу розкрити її аспекти стосовно пенсійного забезпечення , 
охорони здоров’я та інших напрямків соціального забезпечення. 

 
 

Право власності за Європейською конвенцією з прав лю-
дини. – К.:, Фенікс, 2007. – 56с. 

 
У цьому виданні представлений опис найбільш показових 

справ, які були розглянуті Європейським судом з прав людини. 



 
 

Захист прав споживачів в Європейському Союзі та Украї-
ні: аналіт. звіт /Спільнота споживачів та громад. об-ня. – [К: 
Б.в], 2007. – 36с. 

Цей звіт є спільним проектом Європейського Союзу та Про-
грами розвитку Організації Об’єднаних Націй. Тут подається інфор-
мація про захист прав споживачів на внутрішніх ринках ЄС і ЄЕЗ, а 
також  про захист прав споживачів і споживчі товариства в Україні 

 
Україна - ЄС: на шляху до безвізового режиму 

 

 
 

Сушко І. Український погляд на візову політику країн 
Європейського Союзу: інформ.-аналіт. вид. /Сушко І., Суш-
ко О. – К.: Вістка, 2006. – 52 с. 

 
Видання присвячене проблемам, з якими стикаються гро-

мадяни України, отримуючи візи для поїздок в країни Європей-
ського Союзу. За підсумками досліджень і спостережень за дія-
льністю консульських установ сформульовані поради і рекоме-
ндації, що враховують маловідомі широкому загалу аспекти 
роботи консульських установ, а також типові помилки, яких 
припускаються українські громадяни в процесі проходження 
візових процедур. 

 

Сушко, О. Україна - ЄС: на шляху до безвізового ре-
жиму: інформ.-аналіт. вид. /Сушко І., Сушко О.; Центр ми-
ру, конверсії та зовні. політики України.- К.: [Вістка], 2006. 
– 72 с. 

 
Видання присвячене аналізові шляхів досягнення Украї-

ною критеріїв безвізової країни у відносинах з Європейським 
Союзом. Сформульовано рекомендації для державних органів 
України щодо встановлення в перспективі безвізового режиму 
між Україною та ЄС. Оприлюднення Спільних консульських 
інструкцій ЄС допоможе вітчизняним державним інстанціям 
сформулювати бачення напрямів реформування української 
консульської та прикордонної політики у відповідності зі стан-
дартами Європейського Союзу. 

 
 

Формуючи дорожню карту до безвізового режиму для 
громадян України у відносинах з Європейським Союзом 
/Центр миру, конверсії та зовніш. політики України [та ін.]. 
– К.: Вістка, 2009. – 44 с. 

 
Видання присвячене систематизації «домашніх завдань» 

України, спрямованих на досягнення безвізового режиму з ЄС в 
контексті перспектив Імплементації «дорожньої карти» до без-
візового режиму між Україною та ЄС. Проаналізовано досвід 
міжнародних лобістських кампаній, спрямованих на скасування 
візових бар'єрів. Запропоновано рекомендації щодо ефективні-
шого використання існуючих можливостей, насамперед Угоди 
про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС. 

 


