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Народився 8.04.1948 р. у с. Синівка Липоводолинського району Сумської області.
У студентські роки закінчив (1970 р.) Другі державні вечірні 3-річні курси іноземних мов м. Києва (англійська
мова).1971 року закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність — економіст-географ, викладач географії. Після університету служив
командиром мотострілецького взводу на радянсько–китайському кордоні на Далекому Сході (1971—1973 рр.) . Потім
навчався в аспірантурі (1973—1976 рр.). 23 грудня 1976 р.,
захистив дисертацію «Економічний механізм впровадження
нової техніки у промисловості США» на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук. Працював в інститутах
Академії наук УРСР і галузевих науково-дослідних установах
(1976—1992 рр.). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно 1991 року. Того ж року закінчив Центральний
інститут підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів народного господарства у галузі патентної роботи
(ЦІПК, спеціальність — патентознавець).
Дисертацію: «Економічні проблеми промислової власності (патентно-ліцензійної роботи)» на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук захистив 27 квітня 1992 р. Впродовж 2,5 років
(1992-1995 рр.) був на державній службі начальником управлінь
(Держпатент України і Антимонопольний комітет України).
3 квітня 1995 року – на викладацькій роботі. 23 жовтня
2003 року присвоєно вчене звання професора. Відмінник освіти
України (2004 р.).
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Інформація про авторів

Інформація про авторів

Автор багатьох книг, брошур, статей у сфері міжнародної економіки, права, історії, географії, англійської мови.
У липні 1994 року відвідав з двотижневою поїздкою Данію і
Бельгію у складі делегації українських урядових посадовців у рамках проекту з Європейської енергетичної хартії.
У березні 1995 року перебував два тижні в банку «Хамброс» у
Лондоні в рамках проекту фонду «Know-How» британського Міністерства закордонних справ.
Під час роботи на посаді декана факультету правничих наук
Києво-Могилянської Академії, в 1995 році три місяці перебував у
США. Основне місце перебування — юридичний факультет Балтиморського університету (штат Меріленд). Відвідав також університет штату Луїзіана і Південний університет у столиці штату
Луїзіана місті Батон-Руж та Колумбійський університет у НьюЙорку. Відвідини США відбулися у рамках проекту American Bar
Association. Результатом стажування в США було створення ессе
про антитрестовське законодавство США.
Перебування в США згодом спричинило появу великої низки
навчальних посібників і підручників.
1998 року відвідав Ланкастерський університет (Велика Британія) з двотижневою програмою.
Зазначені вище зарубіжні відрядження відбувалися на конкурентних засадах, де вирішальним чинником було знання англійської мови.
На час публікації цієї книги працював головним науковим співробітником Інституту законодавства Верховної Ради України, а
до того майже 17 років — завідувачем кафедри менеджменту зов
нішньоекономічної діяльності Міжнародної Академії управління
персоналом (м. Київ).
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Народилася 21.11.1983 р. у місті Києві. В 2006 році закінчила Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин
ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління персоналом
(МАУП) за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності» і отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістр
(диплом з відзнакою). У 2009 році закінчила докторантуру МАУП
за спеціальністю «Економіка» та здобула наукову ступінь доктора філософії в галузі економіки. Трудова діяльність розпочалася з
лютого 2006 року. З того часу працювала у МАУП на адміністративних та викладацьких посадах. Зокрема, з жовтня 2009 р. по
квітень 2012 була деканом факультету стаціонарних форм навчання Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин
та лінгвістики ім. Аверроеса, МАУП, м. Київ.
20 вересня 2011 року здобула на засіданні Вченої Ради
МАУП науковий ступінь доктора наук в галузі економіки за темою «Економічна дипломатія як інструмент зовнішньої торгівлі».
Автор низки книг у співавторстві і статей у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних економічних
відносин, права зовнішньоекономічної діяльності, інтелектуальна власність, історія держави і права.
2015 року одноосібно опублікувала у київському видав
ництві «Центр учбової літератури» навчальний посібник
«Зовнішньоекономічна діяльність», т. 2.
21 червня 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Тема : «Правове
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
суб’єктів
господарювання».
30 червня 2015 року їй присвоєно вчене звання доцента.
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суб’єктів
господарювання».
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Скільки професор І. І. Дахно пам’ятає себе на цьому гріш
ному світі, стільки на «Українському радіо» в «Новинах» лунав
огляд газет. Чомусь раніше ніхто не здогадався поміщати огляд
газетної інформації в навчальних посібниках. Хіба б зашкодило,
щоб у навчальному посібнику, наприклад, з хірургії містилася інформація про те, що саме повідомляли засоби масової інформації (ЗМІ) про питання хірургії. Слід врахувати, що ЗМІ формують
суспільну думку.
Ось тому й було вирішено подавати огляди газетної інформації, пов’язаної з Європейським Союзом. Він становить настільки
великий практичний інтерес, що за нього на території України
щедро ллється кров. Влада у нас здавна вміє проливати народну
кров, – за вигідну їй релігію чи ідеологію.
Огляд публікацій про Європейський Союз базується переважно на трьох газетах – «Голосі України», «Урядовому кур’єрі» та
«Вестях». Перші дві газети – рупори влади. Газета «Вести» – неурядова. Радикали-українці її не люблять. Вона – безплатна і широкі
верстви читачів її читають, не запитуючи на це дозволу радикалів.
Отже, як сказав 12 квітня 1961 року старший лейтенант Юрій Гагарін (який за годину став майором): «Поехали!».
Щоправда, після цього історичного космічного польоту Держ
автоінспекція на автошляхах розпочала виставляти білборди
«Шосе – не космос!».
Співавтор цієї книги, – професор І. І. Дахно, – вже опублікував:
• Право Європейського Союзу: англо-українсько-російський глосарій. – К. : Центр учбової літератури, 2007. –
234 с. – Наклад – 1000 примірників;
• Європейський Союз: англо-українські глосарії. – К. :
Центр учбової літератури, 2012. – 216 с. – Наклад – 200
примірників;
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Розділ 1 «Європейський Союз і Співдружність Незалежних
Держав» у навчальному посібнику І. І. Дахна і Г. В. Бабіч
«Зовнішньоекономічна діяльність», т. 1. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 276 с. – Наклад – 200 примірників.
Зазначений розділ має таку структуру:
Розділ 1. Європейський Союз. Співдружність
		
Незалежних Держав (Дахно І. І.) 		
9
Пояснювальна записка 					
9
1.1. Зміст окремих підручників і посібників з права
Європейського Союзу 				
10
1.1.1. Основы права Европейского Союза.
Учебное пособие под редакцией
профессора С. Ю. Кашкина (1997 г.) 		
10
1.1.2. Право Європейського Союзу
А. Татама (1998 г.)					
23
1.1.3. Европейское право Л. М. Энтина (2000 г.)
28
1.1.4. Право Європейського Союзу
В. Ф. Опришка (2002 р.) 				
34
1.1.5. Європейське право М. Гердеґена (2008 р.)
36
1.1.6. Право Європейського Союзу Арекеляна М. Р.
та Вишнякова О. К. (2010 р.) 			
48
1.1.7. Право Європейського Союзу Муравйова В. І.,
Лисенко О. М., Влялько І. В. та ін. (2011 р.)
54
1.1.8. Право Європейського Союзу Р. А. Петрова
(2011 р.) 						
63
1.1.9. Право Європейського Союзу
В. М. Бесчастного 					
73
1.1.10. Європейське право (право Європейського
Союзу) упоряд. І. В. Тетарчук, Т. С. Дяків (2013 р.) 77
1.2. Хронологічний перелік вітчизняної літератури
про Європейський Союз 				
79
1.3. Нормативно — правові акти України щодо
Європейського Союзу 				
83
1.4. Глосарій Європейського Союзу 			
88
1.5. Тести 						
103
1.6. Угода про асоціацію України з Європейським
Союзом 						
140
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У навчальному посібнику І. І. Дахна «Міжнародне еконо
мічне право» (К. : Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.)
Європейському
Союзу
присвячувалася
рубрика
5.2.25
«Європейський Союз» (сторінки 59–70).
Зазначене вище свідчить про те, що за створення цього нав
чального посібника з права Європейського Союзу взялися не
випадкові автори.
Ними є професор І. І. Дахно та його колишня студентка, а нині кандидат юридичних наук, доцент Віра Миколаївна
Алієва-Барановська.
Нині в Україні книг про Європейський Союз, – хоч греблю
гати, у всякому разі – багато. Навчальні посібники побудовані за
класичною схемою, – про Європейський Союз – все від початку і
до кінця (історія, право, керівні органи тощо).
Професор І. І. Дахно є, окрім інших регалій, дипломованим
патентознавцем. Має про це диплом ще колишнього Радянського
Союзу.
Йому дуже некомфортно писати про те, про що писали інші
автори. Тому й було вирішено не писати комплексний посібник
про право Європейського Союзу (вони вже є!), а зосередитися
саме на тих аспектах, про які інші автори ще не писали. Завдяки
такому підходу ліквідовуються «білі плями». Чим їх менше, – тим
краще.
Докладалися зусилля, щоб навчальний посібник якомога
тісніше був прив’язаний до практики. Як казали колись: «Теорія
без практики – мертва, практика без теорії – сліпа.»
Вперше в літературі ця книга містить хронологічний опис
подій у взаєминах Європейського Союзу як з його прихильни
ками, так і противниками. Професор І. І. Дахно діяв за правилом:
«З пісні слів не викидають».
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Пояснювальна інформація також міститься на початку
структурних частин цього навчального посібника.
16 лютого 2016 року професор І. І. Дахно зателефонував до
Представництва Європейського Союзу в Україні. Мав намір зуст
рітися з відповідальним посадовцем, щоб обговорити можливість
фінансової допомоги у публікації цього навчального посібника.
Негайно ж професору було заявлено, що Представництво видання книг не фінансує. Та, очевидно, молода особа, якій доручили
в Представництві сидіти на телефоні, порадила надіслати електронною поштою запит на зустріч з особою, до компетенції якої
належало поширення в Україні інформації про Європейський
Союз. Невдовзі такий запит було подано, але відповіді на нього –
не отримано.
На вдячність за публікацію цієї книги заслужили керівник
видавничих проектів видавництва «Центр учбової літератури»
Богдан Сладкевич та Ірина Роїна, яка набрала основну частину
тексту і змакетувала книгу.
29 лютого 2016 року в штаб-квартирі Європейського Союзу
в Брюсселі стартував так званий «Український тиждень». Ніби-то
Євросоюз профінансував візит аж 50 депутатів Верховної Ради
України. Це – справді грандіозний захід з політичного туризму,
фінансований нещасними європейськими платниками податків. Абсолютно непотрібне розтринькування солідної суми грошей Євросоюз міг собі дозволити, зате не знайшлися невеличких
коштів на публікацію цієї оригінальної книги про Європейський
Союз.
Авторство зазначено під заголовками структурних частин
книги. Автори цієї книги, як неупереджені люди, не висловлюють своїх симпатій чи антипатій щодо Європейського Союзу.
Слава Україні!
На закінчення «Передмови» автори зичать щастя і успіхів
всім читачам та повідомляють телефони професора І. І. Дахна у
Києві – 450 82 45 (дом.) та 272 46 66 (сл.). Мобільного телефона
принципово не має.
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Представництва Європейського Союзу в Україні. Мав намір зуст
рітися з відповідальним посадовцем, щоб обговорити можливість
фінансової допомоги у публікації цього навчального посібника.
Негайно ж професору було заявлено, що Представництво видання книг не фінансує. Та, очевидно, молода особа, якій доручили
в Представництві сидіти на телефоні, порадила надіслати електронною поштою запит на зустріч з особою, до компетенції якої
належало поширення в Україні інформації про Європейський
Союз. Невдовзі такий запит було подано, але відповіді на нього –
не отримано.
На вдячність за публікацію цієї книги заслужили керівник
видавничих проектів видавництва «Центр учбової літератури»
Богдан Сладкевич та Ірина Роїна, яка набрала основну частину
тексту і змакетувала книгу.
29 лютого 2016 року в штаб-квартирі Європейського Союзу
в Брюсселі стартував так званий «Український тиждень». Ніби-то
Євросоюз профінансував візит аж 50 депутатів Верховної Ради
України. Це – справді грандіозний захід з політичного туризму,
фінансований нещасними європейськими платниками податків. Абсолютно непотрібне розтринькування солідної суми грошей Євросоюз міг собі дозволити, зате не знайшлися невеличких
коштів на публікацію цієї оригінальної книги про Європейський
Союз.
Авторство зазначено під заголовками структурних частин
книги. Автори цієї книги, як неупереджені люди, не висловлюють своїх симпатій чи антипатій щодо Європейського Союзу.
Слава Україні!
На закінчення «Передмови» автори зичать щастя і успіхів
всім читачам та повідомляють телефони професора І. І. Дахна у
Києві – 450 82 45 (дом.) та 272 46 66 (сл.). Мобільного телефона
принципово не має.
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