




 

               1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна 

Європейське право 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 /120 

Курс 4 

Семестр 7 

Кількість змістових модулів з розподілом 2 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 56 

Форма семестрового контролю Залік  

Європейське право: Європейське інституційне право 

Курс 4 

Семестр 7 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, в тому числі: 60 

Аудиторні 28 

Модульний контроль 4 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 28 

Форма семестрового контролю Залік  

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування системних знань про європейське інституційне право 

через: 

- з’ясування основних понять, визначень та інших складових європейського 

інституційного права; 

- передачу знань про вплив європейського інституційного права на національні 

правові системи. 

Завдання: 

- вивчення змісту явищ і процесів на Європейському континенті під впливом 

європейського інституційного права; 

- узагальнення та розширення знань студентів з європейського інституційного 

права;  

- навчання студентів орієнтуватися в європейському законодавстві. 

 



 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- основні поняття, визначення та інші складові європейського інституційного 

права; 

- сутність та зміст явищ і процесів у європейському інституційному праві; 

- тенденції розвитку європейського інституційного права; 

- зміни адаптаційного характеру в національній правовій системі під впливом 

європейського інституційного права;  

вміти: 

- аналізувати сучасні явища і процеси в сфері міжнародних відносин та 

європейського інституційного права; 

- орієнтуватися в європейському законодавстві, працювати з 

першоджерелами; 

- вміти висловлювати власну думку з питань міжнародних відносин, 

європейської інтеграції та безпеки, аргументувати її; 

- знати й аналізувати міжнародно-правовий статус України як країни-члена 

Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій. 

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право», 

дисципліна «Європейське право: Європейське інституційне право» забезпечує 

формування таких компетентностей: 

ЗК-2 – Знання та розуміння сутності та особливостей міжнародного права, розуміння 

специфіки професійної діяльності. 

ЗК-9 – Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ФК-2 – Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики держави, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи 

організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої 

політики. 

ФК-5 – Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ 

міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм. 

ФК-6 – Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного 

права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих 

або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати 

шляхи їхньої мінімізації. 

ФК-9 – Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, – 

аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну 

документацію українською й іноземними мовами. 

ФК-10 – Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового етикету, 

здатність враховувати фундаментальні особливості культури та менталітету 

представників іноземних держав. 

ФК-11 – Уміння здійснювати ефективну комунікацію в мультикультурному 

середовищі (українською та іноземною мовою). 



 

 

ФК-12 – Здатність характеризувати договірний та інституційний механізми 

правового регулювання європейської інтеграції; вміння аналізувати практику органів 

євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних судових установ 

держав-членів. 

ФК-13 – Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, прогнозувати 

основні напрями розвитку міжнародного права. 

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право», 

дисципліна «Європейське право: Європейське інституційне право» забезпечує 

формування таких результатів навчання: 

УМ-8. Під керівництвом більш кваліфікованих та досвідчених фахівців готувати 

тексти законопроектів, порівняльних таблиць, проекти міжнародних договорів, 

пояснювальних записок та іншої супровідної документації, користуючись новими 

технічними досягненнями в інформаційній сфері. 

ЗЗ-4. Представляти інтереси клієнта у судах України та третейських судах, утворених 

за законодавством України, а також у міжнародному комерційному арбітражі та 

міжнародних судових установах. 

КОМ-2. На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загальноюридичних питань; поважати опонентів і їхню точку 

зору. 

КОМ-3. Доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та 

власний досвід з актуальних питань міжнародного права. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 
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Змістовий модуль 1. 

Європейське інституційне право  

Тема 1. Європейське інституційне право: 

поняття, становлення та розвиток. 
12 2 4   6 

Тема 2. Право Ради Європи (РЄ), Організації з 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), 

інших міжнародних організацій.  

14 4 2   8 

Модульний контроль. 2      

Разом  28 6 6   14 

Змістовий модуль 2. 

Забезпечення реалізації європейського інституційного права 

Тема 3. Інституції Ради Європи. 18 6 4   8 

Тема 4. Інституції Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ).  
12 2 4   6 

Модульний контроль. 2      

Разом  32 8 8   14 

Усього  60 14 14   28 

 

5. Програма навчальної дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Європейське інституційне право.  

Тема 1. Європейське інституційне право: поняття, становлення та 

розвиток.  

Поняття європейського інституційного права. Становлення європейського 

інституційного права в період після Другої світової війни. Розвиток європейського 

інституційного права в часи “холодної війни”. Тенденції розвитку європейського 

інституційного права в умовах глобалізації та європейської інтеграції.  

Рекомендовані джерела: основні [1], додаткові [3-5]. 

 

Тема 2. Право Ради Європи (РЄ), Організації з безпеки та співробітництва 

в Європі (ОБСЄ), інших міжнародних організацій. 

Право Ради Європи. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 

та особливості правового регулювання її функціонування. Право інших міжнародних 

організацій в Європі: Європейська організація економічного співробітництва; 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР); Європейська 

асоціація вільної торгівлі; Центрально-європейська асоціація вільної торгівлі. 



 

 

Рекомендовані джерела: основні [1-8], додаткові [2, 4]. 

 

Змістовий модуль 2. Забезпечення реалізації європейського інституційного 

права.  

Тема 3. Інституції Ради Європи.  

Основні органи: Комітет міністрів Ради Європи (Комітет міністрів); 

Парла́ментська асамбле́я Ра́ди Євро́пи (ПАРЄ). Судові інституції: Адміністративний 

трибунал РЄ; Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Дорадчі органи: 

Венеціа́нська комі́сія; Конгрес Місцевих та Регіональних Влад. 

Рекомендовані джерела: основні [1, 2], додаткові [1-4]. 

 

Тема 4. Інституції Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(ОБСЄ) 

Зустрічі на найвищому рівні (Саміти); Рада Міністрів; Постійна Рада; Форум із 

співробітництва у галузі безпеки; Парламентська Асамблея; Секретаріат; Діючий 

Голова; Бюро з демократичних інститутів і прав людини; Верховний комісар у 

справах національних меншин; Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ; Місії 

ОБСЄ (15); Координатор проектів ОБСЄ в Україні. 

Рекомендовані джерела: основні [3, 4], додаткові [4]. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій 1 3 3 4 4 7 

2 Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4 7 

3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 2 10 15 

4 Робота на семінарських заняттях  10 3 30 4 40 70 

7 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 50 

 Макс. кількість балів за видами поточного 

контролю   (МВ) 
  66  83 

149 

 Разом 149  

 Коефіцієнт 1,49  

 Підсумковий бал 100  

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

Тема 1. Європейське інституційне право 

Поняття європейського інституційного права, його становлення  та сучасні тенденції 

розвитку.  



 

 

Тема 2. Право Ради Європи (РЄ), Організації з безпеки та співробітництва 

в Європі (ОБСЄ), інших міжнародних організацій. 

Право Ради Європи. 

Право Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

Право інших міжнародних організацій в Європі.  

Тема 3. Забезпечення реалізації європейського інституційного права. 

Інституції Ради Європи,  

 

Тема 4. Інституції Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(ОБСЄ). 

ОБСЄ, інших міжнародних організацій в Європі.  

 

Завдання: 

1. Вивчити сутність, зміст і тенденції явищ та процесів у: 

- праві Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій в Європі; 

- інституціях Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій в 

Європі; 

2. Узагальнити та розширити знання щодо: 

- права Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій в Європі; 

- інституцій Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій в Європі; 

3. Навчитися критичному мисленню в процесі сприйняття, аналізу та 

узагальнень масиву інформації про: 

 європейське інституційне право;  

 забезпечення реалізації європейського інституційного права;  

 

Критерії оцінювання 
Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, 

застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки 

рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння 

понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для виконання 

конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення результатів 

самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на 

самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене 

застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх 

вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок 

або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення 

виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало 

володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, 

невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 

відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного 

опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове 

або логічне мислення. 



 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 

Критерії оцінювання 
 

Бал Критерії 

24-25   Студент  вирішив всі  завдання  абсолютно  вірно  і  повно  дав  відповіді  на  

питання  як  теоретичного,  так  і   практичного  характеру.  Логічно  і  

послідовно  аргументував  і  виклав  свою  точку  зору. 

20-23   Студент  вирішив  завдання  з  1 помилкою, відповідь  на  питання  містить  

повне  розгорнуте,  правильне та обґрунтоване викладення матеріалу,  

допущено  2-3   помилки   при   вирішенні   практичних  завдань. 

15-19  Студент  правильно  і  повно  вирішив  більшість,  але  не  всі  завдання,  

відповідь  на  запитання  є  не  повністю аргументованою; допускає незначні 

неточності 

10-14     Студент   правильно  вирішив  половину  завдань;  думка  викладена  з  

порушенням  логіки  подання  матеріалу. Студент  правильно  вирішив  

ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі 

умови ситуації. Вирішує декілька завдань  поверхнево. 

5-9   Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  

юридичного поняття. Відповідь  на запитання дає  неповно і поверхнево. 

0-4  Студент  не  вирішив  більшість  завдань  або  вирішив  неправильно;  відповіді  

на  питання є  неповними;  неправильно  обґрунтовує  своє  рішення. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль знань студентів у формі заліку з дисципліни 

“Європейське право: Європейське інституційне право”. 

Навчальні досягнення студентів з “Європейське право: Європейське 

інституційне право” оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 

покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських 

заняттях та під час виконання самостійної роботи. Завдання поточного контролю  

оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів.  

Студент не допускається до заліку, якщо за результатами поточного контролю 

набирає менше 35 балів. 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 



 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 60 год., із них: лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., модульний контроль 

– 4 год., самостійна робота – 28 год.  
 

Тиждень І ІІ ІІІ IV V VI VII VIIІ 

Модулі 

(назви, бали) 
Змістовний модуль 1 (66 б.) Змістовний модуль 2 (83 б.) 

Лекції (теми, 

бали) 
I+ІІ, 2б.  ІІ, 1б.  

IІІ+ІІІ, 

2б. 
 

IІІ+IV, 

2б. 

 

Семінарські 

заняття (теми, 

бали) 

 
I+І,  

22 б. 
 

ІІ  

11 б. 
 

IІІ+ІІІ,  

22б. 
 

IV+IV,  

22 б. 

Самостійна 

робота 

(вид, бали) 

  5     

10 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

МК 25 б. МК 25 б. 

Разом 149  

Підсумковий 

контроль( вид, 

бали) 

залік 

100 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

Основні  

1. Європейське право: право Європейського союзу : підручник : у трьох кн. 

/ за заг. ред. В. І. Муравйова. — К. : Ін Юре, 2015 — Кн. перша : Інституційне право 

Європейського союзу / В. І. Муравйов, О. М. Шпакович, О. М. Лисенко, О. В. Святун. 

— К. : Ін Юре, 2015. — 312 с.  

2. Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. / Л.Р. Наливайко, К.В. 

Степаненко, Є.М. Щербина. – Дніпро : ДДУВС, 2020. – 260 с. 

3. Флоренс Бенуа-Ромер, Гайнріх Клебес. Право Ради Європи // 

Видавництво К.І.С. - 2007. - 232 с.  

4. Рада Європи. 

http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D

0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 

5. Організація безпеки і співробітництва Європі 

https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-z-bezpeki-i-spivrobitnictva-v 

yevropi 

6. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96

%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%

B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D

0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D

http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
http://wikiinfo.mdpu.org.ua/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96


 

 

1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%

D1%96 

7. Європейська організація економічного співробітництва. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96

%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B

D%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1

%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0

%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%

D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83 

8. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/info/links/eu/2135.html 

9. Європейська асоціація вільної торгівлі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5

%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%8

6%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%

B2%D0%BB%D1%96 

10. Центрально-європейська асоціація вільної торгівлі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B

F%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%

BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%

BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1

%96%D0%B2%D0%BB%D1%96 

11. STATE OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW 

A security imperative for Europe 

file:///D:/adm/Downloads/024516GBR_Rapport%20SG%202016%20Interactif%20A4%2

0(2).pdf 

 

Додаткові 

1. Попко Є. Основні тенденції розвитку права Ради Європи. 

file:///D:/adm/Documents/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%

D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2020-21/2021-2022/%D0%9C%D0%9F-

%D0%86V/%D0%9C%D0%9F-4-

%D0%84%D0%86%D0%9F/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D0

%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF

%D0%B8.pdf 

2. Свида Т.О. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Правові 

аспекти діяльності Ради Європи» для студентів за напрямом підготовки 8.030202 

«Міжнародне право», спеціальність «міжнародне право». – 66 с. 

https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%84%

D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8+%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5

%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&oq=%D0%A0%D0%B0%D0

%B4%D0%B0+%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8+%D0%BB%

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83
http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/info/links/eu/2135.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
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