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Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників 

Освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  5 

магістр 

 

Обов’язкова, цикл 

професійної підготовки  

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 150 

  

2-й 

Лекції 

20 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 

Самостійна робота 

110 год. 140 год. 

Консультації: 

2 год. 2 год. 

Вид контролю: 

екзамен 
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1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Євроінтеграція, міжнародне 

публічне управління та національна безпека» є здобуття теоретичних знань 

щодо європейської інтеграції України та забезпечення міжнародної та 

національної безпеки для вирішення завдань публічного управління та 

адміністрування. 

Результатами навчання є опанування та отримання теоретичних і 

практичних навичок з публічного управління спрямованого на досягнення 

цілей євроінтеграції та забезпечення безпеки країн світу, забезпечення 

взаємодії європейських партнерів, політики, міжнародної безпеки з метою 

розробки та прийняття ефективних управлінських рішень з використанням 

сучасних управлінських технологій, а також поглиблені системні знання про 

механізми, методи та інструменти публічної політики та глобального 

врядування; розуміння сутності, причинно-наслідкових та функціональних 

зв’язків між національними та глобальними явищами і процесами, 

врахування цих зв’язків при розробці та реалізації заходів публічного 

управління та адміністрування у сфері забезпечення безпеки. 

Після вивчення дисципліни «Євроінтеграція, міжнародне публічне 

управління та національна безпека» здобувачі повинні володіти: 

інтегральною компетентністю:  

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного 

управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

загальними компетентностями: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети, бути лідером, діяти соціально-відповідально та свідомо.  

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.  

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати 

сучасні комунікаційні технології.  

спеціальними (фаховими, предметними) компетентностями: 

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та інших організацій публічної сфери.  

СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів 

та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.  

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням 

потреб забезпечення національної безпеки України.  

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 
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організаційному рівнях.  

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування.  

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.  

 

1. Передумови для вивчення дисципліни 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: «Публічне 

управління соціально-економічним розвитком», «Публічне управління 

регіонами та територіями». 

 

2. Результати навчання за дисципліною 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні 

знати: 

 
Знання РН03 Знати основні засади національної безпеки та уміти 

попереджати й нейтралізувати виклики і загрози 

національним інтересам України в межах своєї 

професійної компетенції.  

Уміння  

РН06 Здійснювати ефективне управління інноваціями, 

ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, 

застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур.  

РН07 Уміти розробляти національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного управління, 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, 

а також методи командної роботи.  

РН11  Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з 

урахуванням питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та 

ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.  
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3. Критерії оцінювання результатів навчання  

 
Шкала 

ЄКТС 
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувача 

А 

Здобувач має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у 

аналітичній діяльності, використовує широкий арсенал засобів доказів своєї 

думки, розв'язує складні проблемно-аналітичні завдання, схильний до 

системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє ставити і розв'язувати 

проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє 

власне ставлення до неї, виконує науково-дослідну роботу, логічно та творчо 

викладає матеріал в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й 

нахили; використовує Інтернет, моделює економічні ситуації в нестандартних 

умовах 

В 

Здобувач вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує економічні знання у 

дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, 

робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації, чітко тлумачить економічні поняття, формулювання законів, 

нормативних документів, може самостійно опрацювати матеріал, виконує 

прості творчі завдання; має сформовані типові навички 

С 

Знання здобувача досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, логічно висвітлює суспільні події в державі і за 

рубежем, вміє аналізувати, робити висновки до економічних розрахунків; 

відповідь його повна, логічна, обґрунтована, однак із деякими неточностями; 

вміє самостійно працювати, може підготувати реферат і захистити його 

положення 

D 

Здобувач розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхово 

аналізувати події, економічні ситуації, робить певні висновки; відповідь може 

бути правильною, проте недостатньо осмисленою, самостійно відтворює 

більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час розв'язування 

розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися додатковими джерелами 

Е 

Здобувач володіє початковими знаннями, знає близько половини навчального 

матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або 

пояснень викладача, провести за зразком економічні розрахунки; слабо 

орієнтується у поняттях, визначеннях, самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі 

F 

Здобувач намагається аналізувати на основі побутових знань і навичок; 

виявляє окремі властивості, спроби виконання вправ, дій репродуктивного 

характеру, за допомогою викладача робить прості розрахунки за готовим 

алгоритмом 

FХ  

Здобувач мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить 

спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за 

допомогою викладача на рівні «так» чи «ні», може самостійно знайти в 

підручнику відповідь 
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Розподіл балів 

 
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 Разом Сума 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 100 
Поточний контроль 50 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Контроль самостійної роботи 25 

25 
Підсумковий контроль (екзамен) 25 

25 

Т 1.1, Т 1.2 ... Т 2.3 – теми розділів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

4. Засоби діагностики результатів навчання 

Важливим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни 

«Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та національна безпека» є 

поточний та підсумковий контроль рівня знань здобувачів, що свідчить 

про засвоєння вивченого матеріалу, рівень підготовки здобувачів для 

виконання передбачених завдань. Контроль знань дозволяє оцінювати та 

вимірювати здобуті здобувачами в процесі навчання знання, уміння та 

навички, відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки 

фахівців. 

Об’єктами поточного контролю знань здобувачів є: 

– систематичність роботи на семінарських (практичних) заняттях; 

– активність роботи на семінарських заняттях; 

– виконання практичних завдань; 

– виконання завдань для самостійного опрацювання; 

– підготовка, написання та презентація реферату; 

– виконання контрольних завдань. 

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування здобувачів, 

прийняття виконаних завдань та робіт на практичних заняттях, обговорення 

доповідей (виступів) за темами семінарських занять та аналітичних 
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досліджень, проведення контрольних робіт. 

Поточний контроль здійснюється у двох формах: 

– контроль систематичності та активності роботи здобувачів протягом 

семестру при вивченні програмного матеріалу дисципліни; 

– проміжний контроль. 

Систематичність та активність роботи здобувачів протягом семестру 

контролюється за такими напрямами: регулярність відвідування 

семінарських занять; виступи на семінарських заняттях; участь у обговоренні 

питань відповідної теми; відповіді на запитання викладача; результативність 

експрес-тестування та експрес-опитування; підготовка аналітичних оглядів та 

рефератів з окремих питань; участь у студентських конференціях, олімпіадах, 

конкурсах за напрямами, що відповідають тематичній спрямованості 

дисципліни. 

Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення контрольних 

робіт, колоквіумів та ректорської контрольної роботи. 

Завдання для проміжного контролю комплектуються з таких форм 

роботи: комплексні кейси, проекти, аналітичні звіти, аналітичні роботи, 

презентації результатів виконаних завдань та аналітичних досліджень, інші 

види індивідуальних та групових завдань тощо. 

Контроль самостійної роботи здобувачів з дисципліни передбачається 

на основі застосування наступних форм: 

– перевірка здатності самостійно працювати над засвоєнням основних 

тем та питань дисципліни; 

– перевірка конспектів лекцій за темами курсу, що виносяться на 

самостійне опрацювання; 

– перевірка завдань, що самостійно виконуються здобувачами при 

підготовці до семінарських та практичних занять; 

– перевірка повноти розкриття теми аналітичного дослідження; 

– проведення тестування, виконання розрахунково-аналітичних завдань 

за темами навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль проводиться у формі письмового екзамену. 

Оцінювання видів роботи здобувачів здійснюється за бальною шкалою в 

залежності від рівня знань. 

Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані та здійснюються таким 

чином, щоб стимулювати ефективну роботу здобувачів протягом семестру та 

забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань. 

За результатами оцінювання засвоєння здобувачами теоретичного 

матеріалу та виконання практичного завдання визначається рівень засвоєння 

програмного матеріалу та виставляється диференційована підсумкова оцінка 

за бальною шкалою, що характеризує успішність здобувача. 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

 

ТЕМА 1.1. СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Національної безпека, як характеристика розвитку соціуму і держави, її 

види та складові. 

Класифікація та побудова ієрархії національних інтересів. 

Поняття «загроза», «виклик» та «ризик» в теорії національної безпеки. 

Умови формування та захисту національних цінностей України та їх 

зв’язок з національними інтересами. 

Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки та 

чинники, які визначають їх вибір. 

 

ТЕМА 1.2. ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 

Державно-політичний аспект. 

Соціально-економічний аспект. 

Інноваційний аспект. 

Соціальна безпека громадян. 

Національно-культурний аспект. 

Екологічний аспект. 

Інформаційний аспект. 

Міжнародний аспект. 

 

ТЕМА 1.3. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Місце та роль концепцій, доктрин та стратегій при стратегічному 

управлінні у сфері національної безпеки. 

Роль і значення Стратегії національної безпеки. 

Цілі, критерії ефективності, суб’єкти та схема стратегічного управління 

у сфері національної безпеки. 

Паспорт загрози національній безпеці, як аналітичний документ в 

системі стратегічного управління. 

 

ТЕМА 1.4. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ.  

Система забезпечення національної безпеки та оцінка її потенціалу 

Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки.  

Правові основи та принципи політики національної безпеки.  

Суб’єкти політики національної безпеки, їх завдання та повноваження. 
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Чинники, які визначають особливості політики національної безпеки та 

її основні завдання.  

Вплив інститутів громадянського суспільства на політику національної 

безпеки.  

Завдання інститутів громадянського суспільства щодо контролю за 

політикою національної безпеки.  

Ситуаційні центри в системі стратегічного управління у сфері 

національної безпеки. 

 

 

Розділ 2. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

 

ТЕМА 2.1. ЕВОЛЮЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Походження й розвиток європейської інтеграції. 

Європейське врядування як різновид державного управління. 

Право Європейського Союзу як автономна правова система. 

Загальна характеристика інституцій ЄС. 

Основні інституції Європейського Союзу. 

Допоміжні інституції та агенції. 

 

ТЕМА 2.2. ОСНОВНІ СЕКТОРАЛЬНІ ПОЛІТИКИ ЄС  

Політика в галузі досліджень і технологій. «Горизонт – 2020».  

Промислова та підприємницька політика. 

Енергетична політика. 

Спільна транспортна політика.  

Спільна сільськогосподарська політика.  

Торгівельна політика ЄС. 

Комунітарна регіональна політика ЄС.  

Еволюція регіональної політики.  

Транскордонне і прикордонне співробітництво ЄС. Єврорегіони.  

Інституційна основа принципу субсидіарності та нова регіональна 

політика ЄС.  

Політика сусідства з ЄС. 

 

ТЕМА 2.3. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА УКРАЇНИ 

Загальні нормативно-правові акти щодо європейської та євроатлантичної 

інтеграції України. 

Особливості підписання Україною Угоди про асоціацію з країнами ЄС. 

Особливості угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.  

Перспективи для ринку продукції високотехнологічних галузей.  

Перспективи розвитку вуглеводневого сектору енергетики. 

Можливості та загрози для ринку агропромислової продукції України. 
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ТЕМА 2.4. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

Предмет і методологічна основа міжнародного публічного управління і 

адміністрування.  

Механізми міжнародного публічного управління.  

Міжнародне публічне управління в економічній сфері в системі 

європейських взаємовідносин України.  

Міжнародний досвід публічного адміністрування для України.  

Міжнародні засади функціонування органів державного управління.  

 

ТЕМА 2.5. СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИНАХ 

Стратегічні комунікації. 

Концептуальними засадами стратегічних комунікацій. 

Комунікативні принципи міжнародного співробітництва і 

зовнішньополітичної діяльності. 

Стратегічні комунікації у діяльності міжнародних інститутів. 

Публічна дипломатія. 

 

ТЕМА 2.6. МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Регіон як самостійний суб'єкт міжнародних економічних відносин. 

Регіональні суб'єкти міжнародної економічної діяльності. 

Складові міжнародної стратегії розвитку регіону. 

Координація діяльності суб'єктів ЗЕД регіону. 

Розроблення основних напрямів регіонального зовнішньоекономічного 

розвитку. 

 Залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію 

проектів розвитку регіону. 

Розвиток міжнародного співробітництва. 

Міжнародна конкурентоспроможність регіону: сутність та значення. 

Класифікація факторів конкурентоспроможності регіону. 

Інструментарій оцінювання рівня міжнародної 

конкурентоспроможності. 

Моделі управління конкурентоспроможністю регіону. 

Модель конкурентоспроможності регіонів та її складові. 

Роль міжнародного туризму в соціально-економічному розвитку 

регіонів. Дослідження розвитку міжнародного туризму. 
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5.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви 

розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

 Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

.р
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

. 

р
о
б
о
т
а
 

Розділ 1. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

1.1. Сутність та 

взаємозв’язок основних 

понять теорії 

національної безпеки 

12 2    10 15 1    14 

1.2. Основні аспекти 

національної безпеки 

України 

14 2 2   10 14     

14 

1.3. Стратегічне 

управління у сфері 

національної безпеки 

14 2 2   10 14     

14 

1.4. Інституційні засади 

політики національної 

безпеки 

14 2 2   10 17 1 2   

14 

Розділ 2. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ 

2.1. Еволюція 

європейської інтеграції 14 2 2   10 14     

1

14 

2.2. Основні секторальні 

політики ЄС 14 2 2   10 15 1    

1

14 

2.3. Євроінтеграційна 

перспектива України 14 2 2   10 17 1 2   

1

14 

2.4. Міжнародне 

публічне управління і 

адміністрування 

14 2 2   10 14     

1

14 

2.5. Стратегічні 

комунікації в 

міжнародних відносинах 

14 2 2   10 14     

1

14 

2.6. Міжнародні стратегії 

розвитку регіону 26 2 2  2 20 16    2 

1

14 

Всього 150 20 18  2 110 150 4 4  2 140 
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6.3 Теми практичних (семінарських) занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Основні аспекти національної безпеки 

України 

2  

2 Стратегічне управління у сфері національної 

безпеки 

2  

3 Інституційні засади політики національної 

безпеки 

2 2 

4 Еволюція європейської інтеграції 2  

5 Основні секторальні політики ЄС 2  

6 Євроінтеграційна перспектива України 2 2 

7 Міжнародне публічне управління і 

адміністрування 

2  

8 Стратегічні комунікації в міжнародних 

відносинах 

2  

9 Міжнародні стратегії розвитку регіону 2  

Разом 18 4 
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7. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основні  

1. Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е. та ін. Децентралізація 

публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України: Навч. 

посібник ТОВ “Софія”. 2012. 

2. Брич. В. Я. Організація туризму: підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. 

В. Я. Брича. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 448 с. 

3. Віртуальна дипломатія / Є. А. Макаренко, Н. О. Піпченко; Київ. нац. 

ун-т ім. Т. Шевченка: підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за 

напрямом підготов. "Міжнародні відносини". К.: Центр вільної преси, 2010. 

301 с.  

4. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем 

внутрішньої політики: Вибр. наук. праці. К.: НІСД, 2016. 528 с. 

5. Глобальна та національна безпека: підручник / авт. кол. :В..І. 

Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянюк та ін. / за заг. ред. Г.П. Ситника. Київ: 

НАДУ, 2016. 784 с. 

6. Даниленко Л. І. Перспективи та виклики євроінтеграційних процесів 

для України : навч.-метод. матеріали / Л. І. Даниленко, І. В. Поліщук. К.: 

НАДУ, 2013. 132 с. URL: 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/b9495ad9-9223-

471a-8685-46d10342551e.pdf  

7. Державна політика забезпечення національної безпеки України: 

основні напрямки та особливості здійснення: монографія / Криштанович 

М.Ф., Пушак Я.Я., Флейчук М.І., Франчук В.І. Львів: Сполом, 2020. 418 с. 

URL: 

http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/Dergavna_polituka_zabezpechen

nya_nacionalnoi_bezpeku_Ukrainu.pdf  

8. Державне управління в умовах європейської та євроатлантичної 

інтеграції України: історія, теорія, методологія (Моніторинг наукових 

досліджень і розробок): Навчальний посібник. Ужгород: Ліра, 2007. 343 с.  

URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3700  

9. Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом 

«Державне управління» / Кол. авт.; за заг. ред. проф. І.А.Грицяка та Д. 

І.Дзвінчука. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2013. 464 с. URL: 

http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Posibnyk.pdf  

10. Зовнішньополітичні комунікативні технології: підруч. для студентів 

ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Міжнародна інформація" / [Є. А. 

Макаренко та ін.]; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса 

Шевченка. Київ : Центр вільної преси, 2016. 415 с. 

11. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Захарченко О.В. та ін. Міжнародні 

стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник. Київ, Аврио, 2011. 

262 с. 

12. Кучик О.С. Україна в міжнародних організаціях : підручник; Львів. 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/b9495ad9-9223-471a-8685-46d10342551e.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/b9495ad9-9223-471a-8685-46d10342551e.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/Dergavna_polituka_zabezpechennya_nacionalnoi_bezpeku_Ukrainu.pdf
http://nbuviap.gov.ua/images/nak_mon_partneriv/Dergavna_polituka_zabezpechennya_nacionalnoi_bezpeku_Ukrainu.pdf
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3700
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Posibnyk.pdf
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нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 411 с. 

13. Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України в системі міжнародної 

економічної інтеграції : навчальний посібник / І. Ю. Матюшенко, С. В. 

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

https://ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/4_Evrointegr.pdf 

14. Мельник Т.М. Управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства: підручник / Т.М. Мельник, Н.О. Іксарова. Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2016. 456 с. 

15. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Євроінтеграція та 

міжнародне публічне управління» (навчально-методичний посібник) / укл. 

Гайдуцький А. П., Комар Н. В. Тернопіль. ТНЕУ, 2020. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38159/1/Євроінтеграція_НМК.pdf  

16. Основи стратегії національної безпеки та оборони держави: підруч. – 

3-е вид., перероб. і доп. К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2015. 620 с. 

17. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки 

(концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник. К.: НАДУ, 2012. 

544 с. URL: http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/Derzhavne-

upravlinnya-u-sferi-natsionalnoyi-bezpeki.pdf  

18. Шляхи удосконалення системи державного управління 

забезпеченням національної безпеки України : навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 2 / авт. 

кол.: Г. П. Ситник, В. І. Абрамов, В. А. Мандрагеля та ін.; за заг. ред. Г. П. 

Ситник. К.: НАДУ, 2012. 44 с. URL: 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/807f0259-cb1d-

4919-a8a3-946d31bc54bb.pdf  

 

Додаткові 

 

19. Омельяненко В.А., Іванюта В.В.  Удосконалення державного 

моніторингу навколишнього середовища з урахуванням вимог міжнародних 

організацій у рамках ЄС Наукові перспективи. 2021. № 3 (9). URL: 

https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-172-179    

20. Євроінтеграція України: досвід сусідів та перспективи об’єднання 

суспільства. Благодійний фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька 

Кучеріва», 2014. https://dif.org.ua/uploads/pdf/1407765948_3132.pdf 

21. Євроінтеграційний портал. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/infografika  

22. Підготовка до єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

здобувачів магістратури 281 «Публічне управління та адміністрування» 

[Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. проф. С.Д. Гусарєва. Київ : Нац. акад. 

внутр. справ, 2021.  393 с. 

23. Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті 

євроінтеграції : монографія / авт. кол. : С. О. Телешун, С. В. Ситник, І. В. 

Рейтерович, О. Г. Пухкал та ін. ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, 

проф.  Київ : НАДУ, 2017. 248 с. 

24. Шрьодер П. Стратегії місцевого та регіонального розвитку. Методи, 

принципи та політичні засади. 2016. URL: 

https://ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/4_Evrointegr.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38159/1/Євроінтеграція_НМК.pdf
http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/Derzhavne-upravlinnya-u-sferi-natsionalnoyi-bezpeki.pdf
http://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/Derzhavne-upravlinnya-u-sferi-natsionalnoyi-bezpeki.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/807f0259-cb1d-4919-a8a3-946d31bc54bb.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/807f0259-cb1d-4919-a8a3-946d31bc54bb.pdf
https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-3(9)-172-179
https://dif.org.ua/uploads/pdf/1407765948_3132.pdf
https://eu-ua.kmu.gov.ua/infografika


16 

 

  

https://fnst.org/sites/default/files/uploads/2016/08/09/buchslreukr.pdf    
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