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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 3 
Лекції: 

12 4 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 90 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1-2 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 2-3 
Семінарські заняття: 

12 2 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 2 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

66 84 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Європейська інтеграція: 

історія та сучасність» є передумови європейської інтеграції, становлення і 

розвиток Європейського Союзу,  проблеми та перспективи його розширення на 

сучасному етапі, особливо для України.  

 

Метою викладання дисципліни «Європейська інтеграція: історія та 

сучасність» є: сформувати у студентів наукове розуміння сутності та 

особливостей інтеграційних процесів у Європі, організаційних та правових 

засад  Європейського Союзу,  особливостей євроінтеграційної політики 

України. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
 1. Знання: знати основні концепції європейської інтеграції; етапи 

розвитку європейської інтеграції від економічної до політичної, її суперечності 

та труднощі; етапи розширення Європейського Союзу та їх особливості; 

географічне положення країн-членів ЄС та природні умови; головні установчі 

документи Європейського Союзу, принципи формування та структуру  і  

повноваження його інститутів.  

 2. Уміння: уміти співвідносити історичні події в Україні та світі з 

періодами розвитку європейської інтеграції; розглядати історію європейської 

інтеграції в розвитку та в конкретних умовах певного періоду; самостійно 

оцінювати процеси поглиблення європейської інтеграції, розширення 

Європейського Союзу; визначати позитивні та негативні наслідки 

європейського вектору співробітництва України.  

 3. Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових 

дискусій з питань історії європейської інтеграції; перспектив та наслідків 



сучасних інтеграційних процесів і місця в них України; практикувати 

дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення результатів 

наукової праці. 

 4. Автономність та відповідальність: виконувати індивідуальні науково-

дослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти самостійність і 

соціальну відповідальність, громадянські та патріотичні чесноти при виконанні 

функціональних обов’язків. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 
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1. Сутність інтеграції 

як складової частини 

міжнародних 

процесів 

4 2 2 - - - 6 1 1 - - - - 10 

2. Теоретичні моделі 

європейської 

інтеграції 

- - - - - - 6 1 - - - - - 10 

3. Зародження та 

розвиток ідей 

європейської єдності 

2 - 2 - - - 6 1 - - - - - 10 

4. Європейська 

ідентичність 
2 2 - - - - 6 1 - - - - - 10 

5. Передумови та 

початок 

інтеграційних 

процесів в Європі 

після Другої світової 

війни 

4 2 2 - - - 6 1 1 1 - - - 10 

6. Створення 

Європейського 

Економічного Союзу 

4 2 2 - - - 6 1 1 - - - - 10 

7. Політична інтеграції 

в Європі. 
- - - - - - 8 1 - - - - - 10 

8. Інституціональна 

основа європейської 

інтеграції 

- - - - - - 6 1 - - - - - 10 

9. Розширення 

Європейського 

Союзу. ЄС та країни 

Центрально-Східної 

Європи 

4 2 2 - - - 6 - - 1 - - - 10 

10. Україна та процеси 

європейської 

інтеграції. 

Євроінтеграційні 

4 2 2 - - - 6 - 1 - - - - 10 



перспективи 

України. 

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - 4 

Разом: 24 12 12 - - - 66 6 4 2 - - - 84 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.Сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів 

  Поняття інтеграції. Інтеграція та співробітництво. Об’єктивні та 

суб’єктивні передумови інтеграційних процесів. Розвиток інтеграційних 

процесів в контексті глобалізації. Взаємозалежність та інтеграція. Види 

інтеграції. Формальна та неформальна інтеграція. Дві основні моделі інтеграції 

великих спільнот: імперська та демократична. Етапи  інтеграції. Етапи 

економічної інтеграції. Чинники поглиблення та поширення інтеграційних 

процесів. 

Тема 2. Теоретичні моделі європейської інтеграції 

Міжурядовий підхід до європейської інтеграції. Е. Моравчик і 

становлення ліберального міжурядового напряму  дослідження європейської 

інтеграції як міжурядової взаємодії. Функціоналізм та неофункціоналізм  про 

наднаціональний характер європейської інтеграції. 

Федералізм як теоретична модель європейської інтеграції. Плюралістична 

концепція інтеграції К. Дойча. Теорія «європеїзації» про повноваження ЄС у 

різних сферах суспільного життя.  Теорія «багаторівневого управління»  або 

«управління через мережі»: інтеграція як одночасний процес на національному, 

транснаціональному та регіональному рівнях. 

Розширення європейської інтеграції та розвиток проектів багаторівневої 

інтеграції (моделі «змінних геометрій») – теорії «міцного ядра», 

«концентричних кіл»,  «європейського авангарду»,  «центру тяжіння», «групи 

піонерів». Концепція розвитку «різних швидкостей» європейської  інтеграції.  

Тема 3.Зародження та розвиток ідей європейської єдності 

Монархічні проекти об’єднання Європи. Роль католицької церкви у 

формуванні ідеї європейської єдності. Республіканські проекти об’єднання 

Європи (Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Сен-Сімон). Сполучені Штати Європи графа 

Калергі та розвиток пан-європейського руху. Проект А. Бріана. Федералістське 

об’єднання Європи як альтернатива тоталітаризму та гегемонізму. 

Тема  4. Європейська ідентичність 

Ідентичність як стан самототожності, самоусвідомлення, самосвідомості. 

Європейська ідентичність як різновид колективної ідентичності. Рівні 

європейської ідентичності. Європейська ідентичність і європейська ідея та 

європейська свідомість. Європейська ідентичність - основа солідарності та 

вирішення економічних і політичних проблем європейської спільноти.  

Культура та цінності як основа європейської ідентичності. Культурна 

єдність Європи як передумова формування спільного економічного та 

політичного порядку.  

Європейськість. Дух - основа європейськості. Елементи європейської 

духовності: почуття реальності, раціоналізм та індивідуалізм, 

трансцендентність. Взаємозв’язок індивідуалізму з усіма елементами 



європейської духовності  -  автономія особистості, воля, право на вільний вибір, 

відповідальність, особиста гідність, ініціатива.  

     Європа як спільнота, що поділяє спільні політичні ідеали та вартості: 

свобода, толерантність, права людини, плюралізм, громадянське суспільство та 

ліберальна демократія, ринкова економіка.   

Тема 5.  Передумови та початок інтеграційних процесів в Європі після 

Другої світової війни 

Передумови інтеграційних процесів в Європі після Другої світової війни. 

Промова У. Черчілля в Цюриху. Європейський рух і створення Ради Європи. 

Початок «холодної війни». Інтеграція як спосіб подолання  конфліктності на 

європейському контенті. План Маршалла та початок європейської економічної 

інтеграції (Організація європейського економічного співробітництва, 

Європейський платіжний союз). Воєнно-політичної інтеграції 

(Західноєвропейський Союз). Меморандум Ж. Монне та Декларація Р. Шумана. 

Роль Франції у Європейському будівництві. Де Голль та його концепція 

«Європа вітчизн».  

Тема 6. Створення Європейського Економічного Союзу 

Секторальна інтеграція в Європі. Паризька угода (1951) та створення 

Європейського об’єднання вугілля та сталі (ЄОВС). Цілі та інститути ЄОВС. 

Римські угоди (1957) та створення Європейського економічного Союзу (ЄЕС) 

та Євроатому. Цілі та принципи європейської економічної інтеграції. Створення 

спільного ринку - основна мета економічної інтеграції в Європі. Свобода 

пересування товарів, робочої сили та людей, капіталів і послуг - умови 

створення спільного ринку. Політична криза спільноти та Брюссельський 

договір про інституційне злиття виконавчих органів ЄОВС, ЄЕС та Євроатома. 

Митний союз між країнами «шістки». 

Тема 7. Політична інтеграція в Європі. 

Три етапи та опори в розвитку ЄС. Існування в рамках трьох 

європейських спільнот (ЕОВС, Євроатом, ЄЕС) - перший етап становлення ЄС. 

Економічна інтеграція як перша опора європейської інтеграції. Спроби 

поширення інтеграції на політичну сферу (план Фуше-1, план Фуше-2) та 

причини їх невдач. Основні напрями узгодження спільної зовнішньої політики. 

Паризький самміт 1972 р. та проблеми політичної інтеграції.  Франко-німецькі 

та франко-британські суперечності та їх вплив на процеси політичної інтеграції 

в Європі. 

Декларація про створення європейського союзу (1981), Штуттгарська 

декларація (1983), Єдиний європейський акт (1986) і розширення інтеграції та 

політичного співробітництва в Європі.  

Маастрихтський договір і трансформація європейських спільнот в 

Європейський Союз (ЄС). Місце Західноєвропейського (ЗЄС) союзу в 

становленні системи єдиної європейської безпеки. Рішення Мадридської зустрічі 

(1995), Брюссельської конференції (1997), Амстердамського саміту та 

формування нової архітектури європейської безпеки в контексті розширення 

НАТО. ЄС, ЗЄС і НАТО. Шенгенські домовленості та процесі європейської 

інтеграції. Правове співробітництво (гармонізація правових систем країн-членів 

та внутрішньої політики) - третя опора ЄС. Роль Амстердамського договору в 

розвитку «третьої опори». Співробітництво в сфері прав людини. Прийняття 



Конституції Європейського Союзу та криза її ратифікації. Лісабонський договір 

(2009 р.) та його значення для подальшого розвитку та розширення 

Європейського Союзу. 

Тема 8. Інституціональна основа європейської інтеграції. 

Інститути європейських спільнот та ЄС. Особливості політико-правових 

систем країн ЄС та їх вплив на формування інститутів ЄС. Формування 

інститутів європейської інтеграції та розширення їх повноважень. Структура, 

повноваження, принципи формування та функції сучасних  інститутів ЄС 

(Європейський парламент, Рада, Комісія, Суд, Рахункова палата, Економічний 

та соціальний комітет, Комітет регіонів, Омбудсман Європейський 

інвестиційний банк, Європейська система центральних банків, Європейський 

валютний інститут). 

Процес прийняття рішень в органах ЄС. Принципи консенсусу, 

кваліфікованої більшості, «спільного рішення» як засади прийняття рішень. 

Переговори та консультації – основа європейських процедур у прийнятті рішень. 

Принцип «тіснішої співпраці» («еластичності») та принципи субсидіарності і 

пропорційності. Легітимність інститутів ЄС. Поліцентричність політико-

адміністративної системи ЄС. Наднаціональність інститутів ЄС. Федералістські 

начала в ЄС. Шляхи подальшого інституціонального розвитку ЄС 

(Амстердамський та Ніццький договори). Реалізація регіональної політики в ЄС. 

Співвідношення регіональної, національної та європейської ідентичності.  

Тема 9. Розширення Європейського Союзу. ЄС та країни Центрально-

Східної Європи  

Хвилі розширення європейських спільнот  та їх особливості. Вимоги до 

членства. Територіальне обмеження членства. Системні вимоги європейської 

інтеграції (ринкова економіка, плюралістична демократія, права людини), 

вимоги «конвергенції» до учасників європейської інтеграції. Процес 

переговорів нових членів щодо вступу і ЄС. Країни Центрально-Східної 

Європи та перспективи їх інтеграції в ЄС.  Угоди про асоційоване членство з 10 

країнами ЦСЄ. Копенгагенські критерії (1993). Суперечності  процесу 

розширення ЄС на Схід та його вплив на регіональну та міжнародну систему та 

ЄС.  

Розвиток субрегіональної інтеграції в Європі в рамках Вишеградської 

групи, Карпатського Єврорегіону, Чорноморського економічного 

співробітництва, Середньоєвропейської угоди про вільну торгівлю (СEFTA), 

Центральноєвропейської ініціативи.  

Тема 10. Україна та процеси європейської інтеграції. Євроінтеграційні 

перспективи України.  

Укладення угоди про партнерство та співробітництво між Україною та 

ЄС (1994), прийняття Євросоюзом «Спільної позиції (щодо України)». 

Багатовекторність зовнішньої політики України як невизначеність інтеграційних 

стратегій та гальмо європейської інтеграції України.  

ЄС як інвестор та торговельний партнер України. Низький рівень 

економічного розвитку та недостатні темпи реформ, високий рівень корупції, 

недосконалість податкової політики, непрозорість та нестабільність 

господарського законодавства - головні обмеження співпраці ЄС та України. 

Ідентичність України та процеси європейської інтеграції. Участь України у 



субрегіональних інтеграційних процесах, польсько-українське співробітництво 

як стимули європейського напряму української інтеграції. Про переговори між 

Україною та Європейським Союзом стосовно укладення Угоди про асоціацію: 

труднощі переговорів. Прийняття «Порядку денного асоціації Україна – ЄС» 

(2009 р.) Регіональне та транскордонне співробітництво з ЄС. Проблема 

інтеграції України як чинник внутрішньополітичної боротьби. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 
ТЕМА 1. Сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів 

ТЕМА 2. Зародження та розвиток ідей європейської єдності 

ТЕМА 3. Передумови та початок інтеграційних процесів в Європі після Другої 

світової війни 

ТЕМА 4. Створення Європейського Економічного Союзу 

ТЕМА 5. Розширення Європейського Союзу. 

ТЕМА 6. Україна та процеси Європейської інтеграції. 

 
5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
20 (20) Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
4 (4) 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- підготовка есе; 

- складання термінологічного словника; 

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

12 (20) 

10 (20) 

 

20 (20) 

 

 

Есе 

Словник 

 

Презентація 

 

 Разом 66 (84)  

 

Тематика індивідуальних завдань 

 

Тематика есе 

1. Ідея спільної Європи  та процеси інституційної інтеграції. 
2. Розвиток панєвропейського руху  в першій половині ХХ ст. 

3. Європейський федералізм:  теорія чи реальність. 

4. Європейська культура: між універсалізмом та європоцентризмом. 

5. Європейська ідентичність – заперечення чи розвиток національних 

ідентичностей. 

6. Європейська ідея – від утопії до реальності. 

7. Європа та Європейський Союз: проблеми співвіднесення. 

8. Толерантність та її вплив на функціонування інституційної системи ЕС. 

9. Розвиток принципу субсидіарності в рамках ЄС. 

10. Єдиний європейський акт та поглиблення політичної інтеграції в Європі. 

11. Поглиблення європейської інтеграції та проблема державного суверенітету. 

12. Розвиток громадянства Європейського Союзу. 



13. Сприйняття «іншого» в європейській культурі та проблеми міграції в 

сучасній Європі. 

14. Чи потрібна Україні європеїзація? 

15. Європейський дискурс в Україні. 

16. Українсько-польські відносини в контексті розширення Європейського 

Союзу. 

17. Сучасна «хвиля» розширення ЄС: наслідки та перспективи для України. 

18. «Скарб Європи – це її ідея людини» (Дені де Ружмон) (від MagnaCarta  до 

Хартії основоположних прав людини). 

19. Ставлення громадян європейських країн до розширення ЄС (за матеріалами 

«Eurobarometr.Publicopionion the European Union»). 

20. «Європа регіонів» – майбутнє Європи? 

21. Центрально-Східна Європа: пограниччя, «острів» чи «середина» Європи? 

22. Європа та Об’єднане Королівство. Особливість британської політики в 

Європі. 

23. Розвиток інституціональної системи ЄС. 

24. Розвиток європейського парламентаризму. 

25. Переговори як основа  функціонування інституційної системи ЕС. 

26. Амстердамський та Ніццький договори про реформування інституцій ЄС. 

27. Стереотипи в процесах європейської інтеграції. Як їх подолати? 

28. Що означає бути європейцем? 

29. Культурна політика Європейського Союзу: принципи та механізми 

реалізації. 

30. Інформаційна політика Європейського Союзу. Програма «е-Europe. An 

Information Society For All». 

31. Освітні програми ЄС (LEONARDO DA VINCI, TEMPUS, SOCRATES, 

ERASMUS, COMENIUS. LINGVA  та ін. ) та перспективи їх поширення в 

Україні. 

32. «Хвилі» розширення ЄС, їх передумови та особливості. 

33. Сучасне розширення ЄС. 

34. Наслідки розширення ЄС. 

35. «Політика сусідства» та її вплив на  інтеграційні процеси на 

пострадянському просторі. 

36. Конституція Європейського Союзу і причини її неприйняття. 

37. Лісабонська угода 2007 р. та  інституційні зміни. 

38. Політика ЄС стосовно України  на сучасному етапі. 
Результати власного індивідуального дослідження студенти презентують на 

семінарському занятті (обсяг презентації – не менше 20 слайдів).  

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою літературою 



та першоджерелами, а також якість виконання студентом індивідуального 

завдання у вигляді есе та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень  

знань основних  концепцій європейської інтеграції; етапів розвитку 

європейської інтеграції від економічної до політичної, її суперечності та 

труднощі; етапів розширення Європейського Союзу та їх особливостей; а також 

вміння застосовувати ці знання при аналізі дискусійних проблем у вивченні 

історії європейської інтеграції.  

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Об’єктивні та суб’єктивні передумови інтеграційних процесів. 

2. Проблема інтеграції України як чинник внутрішньополітичної 

боротьби. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максима

льна кількість 

балів 

70 балів(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100-бальну шкалу 

з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 
балів(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Мінімаль

ний пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів 

(проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, розв’язує задачі стандартним або 



оригінальним способом, наводить аргументи на 

підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить 

висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає, в основному розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 

незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний 

зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, 

записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний 

до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, не користується необхідною літературою, 

допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє 

навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте 

фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє 

навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 

допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що 

потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє 

навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид 
Максимальна 

кількість балів 

Есе 5 

Термінологічний словник 5 

Презентація 5 

 

Оцінювання есе здійснюється за такими критеріями: глибоке знання об-

раної проблеми, збалансоване використання інформації, підпорядкованість її 

центральній ідеї (тезі), взаємопов’язаність, логічність, самостійність, 



аргументованість викладених думок і висновків. Критеріями оцінювання 

презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального представлення. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 
1. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу. Навч. посібник. – К.: К.І.С., 2004. 

2. Джеджора О. Історія Європейської Цивілізації.- Львів, 1999. 

3. Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / За ред. В.П. Горбатенка: 

Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. 

4. Книга А.С. Пархаев В.Н. Европейская интеграция: Учебн. пособие. – Барнаул, 2004. 5. 

Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування. – К. – 2009. 

6. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і  Україна. – К., 2005. 

7. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. –  К., 

2001. 

8. Кухта Б.Л. Проблеми політичної інтеграції / Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. 

Б. Кухти.Ч.4: Міжнародна політика. – Львів, 1999. 
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