Євроатлантична інтеграція України
Зовнішній

політичний

України

вектор

спрямовано

на

європейську та євроатлантичну
інтеграцію

як

підтвердження

курсу

на

розбудову

демократичного,

громадянського

суспільства. Основним напрямом
державної

політики,

як

внутрішньої, так і зовнішньої,
Україна

обрала

європейський

вибір, кінцевою метою якої має
бути повноправне членство в Європейському Союзі. Європейський союз – це сім’я
демократичних, економічно розвинених європейських країн, що спільно працюють
задля миру та процвітання. Це – не нова держава, що має замінити існуючі, і не
просто міжнародна організація. ЄС – дійсно унікальне явище, тому що його члени
залишаються незалежними, суверенними націями.
Виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської системи
колективної безпеки, основою якої є НАТО, Україна вибудовує нові підходи до
забезпечення національної безпеки. З цією метою Україна здійснюватиме
інтеграцію до європейського політичного, економічного, правового простору з
метою набуття членства в Європейському Союзі, а також поглиблюватиме
співробітництво з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття
членства у цій організації. Консультації і співробітництво між Україною і НАТО
охоплюють широке коло галузей, починаючи від операцій з підтримання миру,
реформування

структур

безпеки

і

оборони,

безпосереднього

військового

співробітництва й озброєнь до планування на випадок надзвичайних станів
цивільного характеру, освіти, науки, довкілля й громадської дипломатії.
Пропонуємо

до

Вашої

уваги

євроатлантичній інтеграції України.

віртуальну

виставку

книг,

присвячену

Губський
Б.
В.
Євроатлантична
інтеграція України / Б. В. Губський ;
НАН України. Ін-т світ. економіки і
міжнар. відносин. – К. : Логос, 2003. –
328 с.
Кільк. прим.: 2 (Абонемент науковий 2)

У книзі висвітлюються особливості
нинішнього входження України у світове
господарство в контексті поглиблення
глобалізації світової економіки. Визначені
чинники,
пов'язані
з
глобалізацією
економічного простору, що формують
загрози економічній безпеці України.
Окреслено перспективи інтеграції України
в Європейський Союз та проаналізовано
сучасний
стан
економічного
співробітництва з країнами Євросоюзу.

Довідник НАТО / Public Diplomacy
Division. – Bruxelles, 2006. – 384 с.
Кільк. прим.: 2 (Абонемент науковий - 1,
чит. зал навч. літ. - 1)

Включено інформацію про витоки,
головні завдання, військову й цивільну
структуру НАТО. Висвітлено процес
прийняття рішень в рамках Організації,
участь НАТО у миротворчих операціях,
процес розширення Альянсу, його відносини
з ЄС та іншими міжнародними
організаціями, а також з Україною,
Росією, країнами Південно-Східної Європи
та Близького Сходу.

Україна – НАТО в запитаннях і
відповідях / В. І. Абрамов, О. Ф.
Деменко, П. О. Демчук, П. В. Каленко. –
Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. –55 с.
Кільк. прим.: 9 (Абонемент
науковий - 8, чит. зал навч. літ. - 1)

Підготовлене колективом авторів
видання є актуальним з огляду на
недостатню
поінформованість
суспільства з проблем євроатлантичної
інтеграції
України і необхідності
реалізації
положень
Універсалу
Національної Єдності.
В
популярній
формі
викладені
принципові питання щодо сутності НАТО
як міжнародної організації, історичних
умов її виникнення, стратегії, принципів
функціонування
та
трансформації
відповідно до вимог часу. Дається
характеристика етапів розвитку відносин
між Україною і НАТО, напрямків
взаємовигідної співпраці та її перспектив.
Європейський Союз : словник-довідник
/ ред. М. Марченко. – 2-ге вид., оновл. –
К. : К.І.С., 2005. – 142 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

Головна мета словника – допомогти
зорієнтуватися в морі нових складних для
широкого загалу понять і термінів, дати
напрямок для подальшого пошуку.
Cловник-довідник вміщує глосарій
основних термінів, короткі загальні
відомості про інституції ЄС, хронологію
головних подій, інформаційні ресурси в
інтернеті, а також відомості, які
стосуються взаємовідносин України з ЄС.
Друге видання оновлено станом на
грудень 2004 року з урахуванням
розширення ЄС до 25 держав-членів,
останніх виборів до Європейського
парламенту
та
нового
складу
Європейської Комісії.

Копійка В.В. Європейський Союз:
заснування і етапи становлення : навч.
посібник для вузів. – К : Ін Юре, 2001. –
448 с.
Кільк. прим.: 3 (Абонемент науковий - 3)

Пропонована книга – одне із перших
вітчизняних навчальних видань, яке
присвячено історії та аналізу сучасного
стану
європейської
інтеграції.
Структура
навчального
посібника
побудована згідно з основними етапами
розвитку європейської інтеграції. Подано
послідовну характеристику основних
етапів
становлення
комунітарного
економічного,
валютно-фінансового,
політико-правового
і
соціального
простору. Належна увага приділена
проблематиці входження України до
Європейського Союзу.
Розрахована як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів,
а також стане в нагоді аспірантам і викладачам, які займаються проблемами
інтеграційних процесів у Європі.
Трофимова В.В. Самодостатня Україна :
закономірності
розвитку
в
епоху
глобальної інтеграції : монографія. –
Симферополь : Таврида, 2012. – 208 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

В монографії розкрито парадигмальні
засади
самодостатнього
розвитку
України; формування нової економіки на
основі економіки знань і засадах сталого
розвитку
розглядається
як
основа
самодостатнього розвитку, визначаються
напрямки
оптимізації
організаційноуправлінського
механізму
здійснення
соціально-економічних реформ в контексті
оновлення
моделі
розвитку.
Досліджуються механізми забезпечення
самодостатності
в
контексті
стратегічних
пріоритетів
розвитку
України, розроблено наукові рекомендації
щодо вдосконалення управління ресурсами
інноваційного розвитку країни на етапі
глобальної інтеграції. Особливу увагу приділено вдосконаленню механізмів
забезпечення самодостатності домогосподарств України в контексті розширення
їхньої економічної ролі.

Україна на шляху до Європи / за ред. Л.
Хоффманна, Ф. Мьоллерс ; пер. с англ. –
К. : Феникс, 2001. – 343 с.
Кільк. прим.: 2 (Абонемент науковий - 2)

Пропонована збірка містить глибокий
і цікавий аналіз різних аспектів проблем
інтеграції України до європейського
простору, дає змогу всебічно поглянути на
такий процес, оцінити його позитивні
сторони, скористатися досвідом країн, що
вже пройшли свій шлях до економічної
інтеграції, виробити
підходи, які б
скоротили український шлях до Європи.

Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика
України : підручник. – К. : Либідь, 2006. –
712 с.
Кільк. прим.: 5 (Абонемент науковий - 5)

У підручнику розглянуто проблемні
питання зовнішньої політики України за
концепцією: "людина – суспільство –
держава – міжнародні структури в добу
міжнародної правосуб'єктності. Виявлено
потенційні загрози, що є наслідком
нерозв'язаних
зовнішньополітичних
проблем. Особливу увагу приділено пошукові
оптимальних форм реалізації прав людини,
стабільності суспільства і зміцнення
позицій держави в новій парадигмі
міжнародних
відносин.
Висвітлено
проблеми, пов'язані зі становленням і
розвитком зовнішньої політики України, що
покликана формувати високий політичний,
економічний та інформаційний імідж
розвинутої європейської держави. Для
студентів вищих навчальних закладів,
викладачів, політиків.

Україна на шляху до Європи / упоряд. :
В. Шкляр, А. Юричко. – К. : Етнос, 2006.
– 494 с.
Кільк. прим.: 1 (чит. зал навч. літ. - 1)

Видання об’єднує статті провідних
вчених-політологів,
журналістів,
державних діячів, у яких висвітлюються
проблеми інтеграції до ЄС, аналізується
досвід країн, які пройшли цей шлях, а
також проблеми і набутки України в
реалізації стратегічної мети.

Парламентський вимір європейської
інтеграції : збірка матеріалів / під ред С.
Г. Плачкової. – К. : Нора-принт, 2005. –
104 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

Матеріали, включені до збірника,
присвячені питанням парламентського
виміру європейської інтеграції і можуть
бути
корисними
для
студентів,
аспірантів, науковців, які займаються
вивченням питань європейської інтеграції.

Дейвис Г. Право внутреннего рынка
Европейского Союза : учебное пособие. –
К. : Знання-Прес, 2004. – 422 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

Эта книга – первое учебное пособие,
посвященное наиболее значительной сфере
права Европейского Союза – праву
внутреннего
рынка.
В
пособии
раскрываются
основные
правила
передвижения лиц и перемещения товаров,
услуг и капитала, анализируются ключевые
дела Суда Европейских Сообществ по этим
вопросам.
Раскрываются
основные
аспекты гармонизации законодательств,
развития гражданства ЕС, соблюдения
прав человека в ЕС, регулирования
электронной коммерции в ЕС и др. Право
внутреннего рынка ЕС рассматривается в
широком юридическом и социальном
контексте. Приводятся исчерпывающие
указатели судебных дел, статей Договоров
ЕС и указатель документов Сообщества,
посвященных внутреннему рынку ЕС.
У пошуках правильної парадигми:
Концептуальні
перспективи
посткомуністичного переходу у країнах
Східної Європи / за ред. Д. Гузіни. – К. :
Ай-Бі, 2003. – 342 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

У збірці, укладеній канадським
ученим,
ад’юнкт-професором
Університету Ватерлоо (Канада) Д.
Гузіною, розглядається теорія і практика
переходу до демократії у країнах
Центральної, Східної та Південної
Європи, Латинської Америки та інших
регіонів
світу.
Автори
статей
розглядають економічні та соціальнополітичні умови, необхідні для виникнення
та
консолідації
демократії,
вплив
міжнародної спільноти на процеси
демократизації, регіональні особливості
цього процесу.
Для студентів, викладачів, науковців і
всіх, хто цікавиться проблемами теорії
та практики демократії.

Довідник
користувача
європейської
кредитно-трансферної системи (ЄКТС). –
К. : Україна, 2009. – 160 с.
Кільк. прим.: 1 (Абонемент науковий - 1)

В даному виданні представлені
рекомендації Європейської комісії із
запровадження Європейської кредитнотрансферної системи (ЄКТС).
Розглядається роль ЄКТС в рамках
кваліфікації Європейського простору вищої
освіти,
пояснюються
її
ключові
особливості, пропонують Глосарій та
Ключові документи.
У Довіднику також відображена
добра
практика
європейських
університетів при релізації ЄКТС.
Видання є базовим при розробці
подальших рекомендацій про особливості
ЄКТС в українських університетах. Воно є
необхідним керівникам вищих навчальних
закладів,
професорсько-викладацькому
складу, координаторам ЄКТС в університетах, студентам, роботодавцям та іншим
зацікавленим сторонам.

