
УКРАЇНА – ЄВРОПА: 

ХРОНОЛОГІЯ 

РОЗВИТКУ 



   

 Ще з давніх-давен Україна є повноправною та 

невід’ємною частиною європейської спільноти – 

великої родини, об’єднаної прогресивними 

демократичними поглядами.  

 Україну та Європейський Союз об’єднують 

спільні цінності, історія і культура.  

 Україна прагне жити в мирі та злагоді, 

будувати своє майбутнє в колі країн об’єднаної 

Європи.  



 Шановні користувачі! 

 Пропонуємо Вам ознайомитися  з 

виданнями,  які висвітлюють історію 

України та Європи, питання 

євроінтеграції та право ЄС, 

скориставшись 

літературою,  представленою у 

віртуальній виставці. 

 



 
 

          

Конституція України станом на 15 вересня 2020 

року : офіц. текст. – Київ : Правова єдність ; 

Алерта, 2020. – 79 с.   

 

 

Фундаментальні основи європейської політики 

України, механізми і тактику реалізації стратегічного 

курсу визначено у  Конституції  України: 

Стаття 18: Зовнішньополітична діяльність України 

спрямована на забезпечення її національних інтересів 

і безпеки шляхом мирного і взаємовигідного 

підтримання співробітництва з членами міжнародного 

співтовариства за загальновизнаними принципами і 

нормами міжнародного права. 

 

 



 
 

Яневський Д. Б. Проект "Україна". Відомі історії 

нашої держави / Д. Б. Яневський ; худож.-оформ.  

О. Д. Кононученко. – Харків : Фоліо, 2014. – 287 с. 

 

     У новій книжці телеведучого журналіста, доктора 

історичних наук Данила Яневського розповідається 

про те, що відбувалося на землі, яка зараз називається 

Україною, починаючи з середини X ст. до об'єднання 

1386 року Королівства Польського та Великого 

князівства Литовського (до складу якого входила 

сучасна Правобережна Україна), а потім – до ліквідації 

полкової системи Гетьманщини та утворення 1781 

року Київського намісництва.  



 
 

 
Україна – Європа: хронологія розвитку [Текст] / 

[авт. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов]. –  

Київ : КРІОН, 2009. 

Т. 1, 2 : З стародавніх часів і до початку нашої 

ери з початку нашої ери по 1000 р. / [уклад. тому: 

О. О. Григор’єва та ін. ;  ред. кол. М. М. Бровко, 

О. В. Курочкін, О. А. Корнієвський]. – Київ : 

КРІОН, 2009. – 766 с. 

 

 

Це науково-популярне видання, що висвітлює в 

хронологічній послідовності історичний розвиток 

України і Європи з стародавніх часів по 1000 р. 

Цікаві факти, барвисті ілюстрації допоможуть вам 

дізнатися про історію України в контексті історії 

європейських країн. 



 
 

      

    Історія цивілізації. Україна [Текст] / упоряд. 

Михайло Відейко. –  Харків : Фоліо, 2020. 

Т. 1 : Від кіммерійців до Русі (X ст. до н.е. – IX ст.) / 

[Н. С. Абашина та ін.]. – 2020. –  585, [1] с. 

 

 

На сторінках цього видання постають два тисячоліття 

історії на теренах сучасної України. Книга містить 

чимало унікальної інформації, результати новітніх 

досліджень, деякі стали першими ластівками у 

висвітленні певних тем у такому обсязі. 

 



 
 

      

     

     

 

Україна – Європа: хронологія розвитку  : у 5 

т., Т. 3: 1000–1500 [пер. з рос. / авт., кер. 

проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; 

редкол. : М. М. Бровко (кер.) та ін.]. – К.иїв : 

КВІЦ, 2008.  – 576 с. 

 

 

 

 

Це науково-популярне видання, що висвітлює в 

хронологічній послідовності історичний 

розвиток України і Європи з ХІ по ХV століття. 

 

 

 

  

 



 
 

      

     

     

Україна – Європа: хронологія розвитку  : у 

5 т., Т. 4 : 1500–1800 [пер. з рос. / авт., кер. 

проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; 

редкол. : М. М. Бровко (кер.) та ін.]. – К. : 

КРІОН, 2010. – 800 с. 

 

 

 

 Це науково-популярне видання буде цікаво 

широкому колу читачів, які цікавляться 

історією та географією. Провідні історики 

країни пропонують вам справжню 

хронологічну послідовність історичного 

розвитку України і Європи з 1500 по 1800 рік. 

Автори впевнені, що історію України 

необхідно розглядати в контексті 

європейської історії, адже країни цієї частини 

світу завжди існували в паралельних 

площинах. 

 



 
 

      

     

     

Україна – Європа: хронологія розвитку  : у 5 

т., Т. 4 : 1500–1800 [пер. з рос. / авт., кер. 

проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; 

редкол. : М. М. Бровко (кер.) та ін.]. – К. : 

КРІОН, 2010.  – 800 с. 

 

 

 

 Це науково-популярне видання буде цікаво 

широкому колу читачів, які цікавляться 

історією та географією. Провідні історики 

країни пропонують вам справжню 

хронологічну послідовність історичного 

розвитку України і Європи з 1500 по 1800 рік. 

Автори впевнені, що історію України необхідно 

розглядати в контексті європейської історії, 

адже країни цієї частини світу завжди існували 

в паралельних площинах. 

 



 
 

  Україна – єдина країна. – Київ : ТОВ "Вид-во 

Глорія", 2016. – 208 с. 

 

 

 

Ця книга розповість вам про країну з багатою 

історією і культурою, з чарівною природою та 

найкрасивішими місцями, про велику країну – 

Україну. За допомогою цієї книги ми допоможемо 

вам дізнатися про Україну багато нових та цікавих 

фактів і полюбити її всією душею. 

  



 
 

   Шаповал Ю. І. Держава:  ілюстрована 

енциклопедія України. – Київ : Балтія-Друк, 

2009. – 160 c. 

  

 

  

Енциклопедія знайомить з історією, 

державницькими традиціями, природою, 

культурою та побутом українського  народу. 

Готуючи рукопис, автор спирався на праці своїх 

колег, віддаючи їм належне і постійно пам'ятаючи 

про те, що енциклопедичне видання без цього 

неможливе, що це – жанр компілятивний.  

 



 
 

Україна на шляху до Європи / за ред. Л. Оффманна,     

Ф. Мьоллерса. – Київ : Фенікс, 2001. – 343 с. 

  

  

 

У книзі подано глибокий і цікавий аналіз різних 

аспектів проблеми інтеграції України до 

європейського простору, який дає змогу всебічно 

поглянути на такий процес, оцінити його позитивні 

сторони, скористатися досвідом країн, що вже 

пройшли свій шлях економічної інтеграції, виробити 

підходи, які б скоротили український шлях до Європи. 



 
 

      

        
Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України 

(від давніх часів до наших днів) : підручник /  

Л. Д. Чекаленко. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 

2011. – 290 с. 

 

 

 

 У підручнику висвітлюються основні 

міжнародні події з кінця першої до завершення 

другої світових воєн, аналізуються зміст і 

значення найважливіших міжнародних актів, 

дипломатичних конференцій, угод та договорів 

між державами. 



 
 

  

Українська культура в європейському контексті / 

Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко,  

Ж. О. Безвершук [та ін.]. –  Київ : Знання, 2007. –  

680 с. 

 

 

 У книзі розкривається розвиток української 

культури з найдавніших часів до сьогодення у її 

нерозривному зв’язку і взаємозбагаченні з 

духовними надбаннями народів Європи. 



 
 

Міжнародні організації : навч. пос. / за ред. 

О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 

Київ : Знання, 2007. – 749 с. 

  

 

 В навчальному посібнику розкриваються 

проблеми і перспективи співробітництва 

держав у різних міжнародних регіональних 

спеціалізованих міждержавних організаціях. 

Проаналізовано функціональну структуру та 

практичну діяльність маловивчених в 

українській науці міжнародних організацій. 

 

 



 
 

Кордон М. В.    Європейська та євроатлантична 

інтеграція України : [навч. посіб.] / М. В. Кордон. – 

2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 172 с. 

  

 

 

У навчальному посібнику висвітлюється історія 

створення і розвитку таких організацій, як 

Європейський Союз і НАТО, розглядається питання 

співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в 

європейські та євроатлантичні структури, перспективи 

набуття членства в Європейському Союзі, Світовій 

організації торгівлі та НАТО. Для студентів вищих 

навчальних закладів. 



 
 

      

     

 Копійка В. В. Європейський Союз: історія і 

засади функціонування : навч. посібник  /  

В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – 2-ге вид., 

вип. і доп. – К. : Знання, 2012. – 759 с. 

 

 

У виданні висвітлюється історія й аналізується 

сучасний стан європейської інтеграції. Логіка 

викладення матеріалу відповідає діалектиці 

інтеграційних процесів у Європі, починаючи з 

перших повоєнних років і завершуючи початком 

XXIст. Особлива увага приділяється 

проблематиці відносин України та 

Європейського Союзу. У додатках наведено 

необхідні таблиці, словники, схеми, які мають 

полегшити систематизацію та узагальнення 

знань з історії інтеграційних процесів у 
Європі. 

 



 
 

     Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за 

ред. к. ю. н., доц., д. ф., проф.     Р. А. Петрова. – 

4–те вид., змін. і доп. (відп. до положень 

Лісабонського Договору). – Київ : Істина, 2011. – 

376 с. 

  

 

У посібнику стисло і доступно характеризуються 

усі загальні елементи структури ЄС, компетенція 

та відмінності інститутів ЄС.  Ознайомлено з усіма 

елементами Внутрішнього ринку ЄС. Розглянуто 

процес зближення законодавства України із 

законодавством ЄС.  

  

 



 
 

    Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу : 

навч. посіб. / В. Кернз. – Київ : Знання, 2002. – 

381 с. – (Європейське право). 

 

 

 

     У навчальному посібнику розкриваються як 

традиційні, так і нові, складові загальної системи 

права Європейського  Союз. Для студентів, що 

вивчають право Європейського Союзу. 

спеціалістів, підприємців, які співпрацюють або 

готуються співпрацювати з країнами, що входять 

до Європейського Союзу.  

 



 
 

      

 Європейське право: право Європейського 

cоюзу : підручник у 3-х кн., Кн. 2. : 

Матеріальне право Європейського союзу / за 

заг. ред. д.ю.н., проф. В. І. Муравйова. – Київ : 

Ін Юре, 2015. – 456 с. 

 

 

 У роботі досліджується широкий спектр питань 

правового регулювання процесу економічної, 

політичної і правової інтеграції в рамках 

Європейського Союзу. 

   



 
 

      

     Право Європейського Союзу : навч. посіб. / за 

ред. В. М. Бесчастного. – 2-е вид., стер. – Київ : 

Знання, 2011. – 366 с. – (Вища освіта ХХІ 

століття).  

 

 

 

     У навчальному  посібнику наводиться 

узагальнена інформація про цілі, завдання, 

принципи Європейського Союзу, систему його 

органів, механізм створення та застосування 

юридичних норм на загальноєвропейському 

рівні. Окремий розділ присвячено питанням 

адаптації українського законодавства до права 

Європейського Союзу. 

 



 
 

Кібенко О. Р. Європейське корпоративне право на 

етапі фундаментальної реформи: перспективи 

використання європейського законодавчого 

досвіду у правовому полі України : монографія / 

О. Р. Кібенко. – Харків : Страйд, 2005 . – 432 с. – 

("Юридичний радник"). 

 

 

 

     Монографія присвячена аналізу сучасних 

тенденцій розвитку європейського корпоративного 

права. Основним предметом дослідження виступає 

право Європейського Союзу (як наднаціонального 

утворення) та право Великобританії. У роботі також 

аналізується законодавчий досвід інших 

європейських країн, США, Канади, Австралії тощо. 

 



 
 

Буряк П. Ю Європейська інтеграція і 

глобальні проблеми сучасності : навч. посіб. / 

П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. – 2- ге вид., доп. – 

Київ : "Хай-Тек Прес", 2008. – 352 с. 

 

 

 

Даний навчальний посібник знайомить читача зі 

становленням та розвитком інтеграційного 

процесу в межах Європейського Союзу. В ньому 

визначаються суть, форми, організаційні засади 

та напрямки діяльності Європейського Союзу за 

умов його розширення. 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 



 
 

Шамборовський Г. О. Регіональна політика 

Європейського Союзу : навч. посіб. /  

Г. О Шамборовський. – Київ : Знання, 2011. – 

187 с. 

 

 

 

 У посібнику  розглянуто теоретико- 

методологічні основи та еволюцію регіональної 

політики, поняття регіону, території, сучасні 

напрями розвитку регіональної економіки. 



 
 

      

  Нуруллаєв І. С. О. Міжнародно-правове 

співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі 

з корупцією : монографія / І. С. О.  Нуруллаєв. – 

Київ : Правова єдність, 2009. – 160 c.  

 

 

 

  У монографії на основі комплексного аналізу 

досліджено співробітництво держав у боротьбі з 

корупцією, як на універсальному, так і 

регіональному рівнях. Зокрема доводиться висока 

ефективність механізму боротьби з корупцією в 

межах Ради Європи. 

 



 
 

      

Дізнатися більше  

про хронологію розвитку   

 України та Європи, історію Європейського 

Союзу та його інституцій 

ви можете з літератури, що знаходиться  

у фондах Наукової бібліотеки УДФСУ 


