
ЯК І ЧОМУ ВІДБУВАЄТЬСЯ ПРОЦЕС 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

Досліджуємо основні завдання та функції інституцій ЄС. 

Розуміємо виклики, які зумовили процеси європейської інтеграції. 

Діємо, добираючи з різних джерел інформацію про європейську політику 
добросусідства. 

Модуль 1 

Яким був шлях європейців до об'єднаної Європи 

Інтеграція (від латин. integrum - ціле, integratio - відновлення) - поєднання, 
взаємопроникнення. Це процес об'єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле. 
Процес взаємозближення й утворення взаємозв'язків. 

Європейська інтеграція - процес політичної, юридичної, економічної (а подекуди 
соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, зокрема й частково 
розташованих в Європі. Сьогодні європейська інтеграція досягається переважно 
завдяки розширенню Європейського Союзу та Ради Європи. 

Ідея об’єднання європейських держав започаткована у далекому минулому. Вже від XI 
століття почали зароджуватися уявлення про Європу як про щось єдине, а у XIV 
столітті з’являються європейські проекти, плани об’єднання Європи на основі 
договору, формуються ідейні передумови інтеграції в річищі «європейської ідеї». 

Вперше процес європейської інтеграції набув інституційного оформлення на рівні 
економічної інтеграції в межах однієї галузі. 9 травня 1950 року міністр закордонних 
справ Франції Моріс Шуман запропонував так званий план Шумана, який полягав у 
створенні спільного ринку вугільної й сталеливарної продукції західноєвропейських 
країн. 

У еволюції європейської інтеграції XX століття виокремлюють декілька етапів. 

• ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ (1958-1969) 

Цілковите скасування митних тарифів у взаємній торгівлі за умови збереження 
національних митних тарифів у відносинах із третіми країнами. 

• МИТНИЙ СОЮЗ (1968-1986) 

Розширення сфери узгоджених дій (охорона довкілля, технологічний розвиток, наукові 
дослідження). 

• СПІЛЬНИЙ РИНОК, ЄДИНИЙ ВНУТРІШНІЙ РИНОК (1987-1992) 

Економічну інтеграцію було доповнено співпрацею у сфері зовнішньої та оборонної 
політики. 



• ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ВАЛЮТНИЙ СОЮЗ (з 1993 р. до сьогодні) 

Єдиний внутрішній ринок доповнився введенням єдиної валюти ЄС-євро. 

Модуль 2 

Якими є цілі та цінності ЄС 

Маастрихтський договір (англ. Maastricht Treaty), 1992 p. - угода про утворення 
Європейського Союзу. 

Європейський Союз (ЄС, Євросоюз, англ. European Union, EU) - економічний та 
політичний союз 28 держав, що розташовані здебільшого в Європі. Бере початок від 
двох утворень шести країн Європейської спільноти з вугілля та сталі, заснованої 1951 
року, та Європейської економічної спільноти, утвореної 1958 року. У сучасному вигляді 
існує на основі Договору про Європейський Союз, підписаного 7 лютого 1992 року в 
місті Маастрихт (Нідерланди) і чинного від 1 листопада 1993 року. 

Європейський Союз - унікальне об’єднання країн Європи, які через створення 
спільного ринку, економічного та валютного союзу, а також завдяки реалізації спільної 
політики й діяльності мають на меті забезпечити безперервне економічне зростання, 
соціальний розвиток і згуртованість країн-учасниць. 

 

Обговорюємо та аналізуємо 

1. Ознайомтеся з основними положеннями статті 5 Маастрихтського договору. 

2. Порівняйте цей текст із Розділом 1 Конституції України, визначте спільні положення. 

• Європейський Союз бореться із соціальною маргіналізацією і дискримінацією, сприяє 
соціальній справедливості й соціальному захисту, рівності жінок і чоловіків, 
солідарності поколінь та охороні прав дитини. 

• Європейський Союз сприяє економічному, соціальному й територіальному 
згуртуванню і солідарності держав-членів. 

• Європейський Союз шанує багатство свого культурного й мовного різноманіття та 
піклується про збереження і розвиток європейської культурної спадщини. 

• Європейський Союз створює економічний і валютний союз, грошовою одиницею 
якого є євро. 



• У своїх відносинах із рештою світу Європейський Союз стверджує і просуває свої 
цінності та інтереси і дбає про захист своїх громадян. Він сприяє миру, безпеці, 
сталому розвитку планети, солідарності й взаємній повазі народів, вільній та 
справедливій торгівлі, викоріненню бідності та захисту прав людини, у тому числі прав 
дитини. 

ГОЛОВНІ ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ЄС 

• Сприяти миру, підтримувати свободу, безпеку та справедливість. 

• Стійкий розвиток. 

• Боротися із соціальною ізоляцією та дискримінацією. 

• Сприяти науково-технічному прогресу. 

• Посилювати економічну, соціальну та територіальну єдність. 

• Поважати багате культурне та мовне розмаїття. 

Цінності ЄС є загальними для країн-членів у суспільстві, в якому переважає інтеграція, 
толерантність, справедливість, солідарність і недискримінація. Такі цінності є 
невіддільною частиною європейського способу життя. 

ЦІННОСТІ ЄС: 

• Людська гідність 

• Свобода 

• Демократія 

• Рівність 

• Верховенство права 

• Права людини 

Модуль 3 

Як працюють інституції ЄС 

ЄС діє через систему наднаціональних інституцій та спільно узгоджених рішень 
держав-членів. 

Розглядаємо та обговорюємо 



 

Веб-активність 

Скориставшись інтернет-ресурсами (www.goethe.de/ins/ua/uk/spr/eng/kin/kin/kin.html та 
europa.dovidka.com.ua/), визначте основні завдання й функції інституцій ЄС. 

Модуль 4 

Як відбувається розширення ЄС 

Членом інтеграційного об’єднання має право стати будь-яка європейська держава, що 
дотримується демократичних принципів суспільного ладу. Внутрішнє законодавство 
держави-кандидата має бути приведене у відповідність до норм права ЄС. Крім того, 
необхідний високий рівень економічного розвитку, що відповідає середнім показникам 
ЄС. Наприклад, дефіцит бюджету не має перевищувати 3 % ВВП, а державний борг - 
60 % ВВП. 

Обговорюємо 

Ознайомтеся з цитатою європейського політика. Про які проблеми та перспективи 
розвитку Європейського Союзу йде мова? 

«Саме коли ми відзначаємо бо-my річницю підписання Римського договору; настав 
час для об’єднаної Європи 27 (держав-членів) сформувати бачення свого 
майбутнього. Прийшов час для лідерства, єдності й спільної рішучості [...]. Це початок 
процесу, а не кінець, і я сподіваюся, що тепер відбудеться чесна та широка дискусія. 
Майбутнє Європи у наших руках». 

Жан-Клод Юнкер, 

Президент Європейської комісії (2017) 

Застосуйте набуті знання та досвід 



1. Відвідайте сайт ЄС (europa.eu/european-union/about-eu/countries_en) і, користуючись 
інтерактивною картою, визначте етапи розширення європейського регіонального 
об'єднання. 

2. Скільки країн об'єднує ЄС? Які країни мають статус кандидатів у члени ЄС? Які 
країни підписали угоду про стабілізацію та асоціацію, яка зазвичай передує заяві на 
членство? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯК РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Досліджуємо умови вступу України до Європейського Союзу. 

Розуміємо важливість європейського вектора розвитку України. 

Діємо, проводячи веб-дослідження зобов’язань, які має виконати Україна згідно з 
додатками до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. 

Модуль 1 

Яку політику здійснює ЄС щодо сусідів 

У 2004 році, разом із розширенням Європейського Союзу, до якого вступили ще 10 
країн, було вироблено нову політику ЄС - Європейську політику сусідства. Вона 
поширювалася на 16 сусідів Євросоюзу, у тому числі на Україну, і мала на 

Східне партнерство-зовнішня політика Європейського Союзу, яка охоплює 28 країн - 
членів ЄС та шість східноєвропейських країн: Україну, Молдову, Грузію, Азербайджан, 
Білорусь та Вірменію. Ініціативу було формально започатковано на Празькому 
установчому саміті Східного партнерства 7 травня 2009 року. 

меті сприяти стабільності, безпеці та економічному розвитку сусідніх країн. У травні 
2008 року Польща та Швеція запропонували нову ініціативу, спрямовану на співпрацю 
з пострадянськими країнами - Східне партнерство - як невіддільну частину 
Європейської політики сусідства. 

Європейська політика сусідства (ЄПС) виконує роль стратегії «партнерства із 
сусідами» Євросоюзу й покликана охопити співпрацю із суміжними державами ЄС. 
ЄПС спрямована на реалізацію політико-економічних можливостей задля посилення 
міжнародної співпраці, що виникли внаслідок розширення ЄС; сприяє зміцненню 
регіональної стабільності, безпеки та добробуту; є допоміжним механізмом 
підтримання політичного діалогу, економічної та культурної кооперації; запобігає 
відчуженню між розширеним ЄС і його сусідами. 

Основна мета Східного партнерства - сприяння політичним та економічним 
реформам у країнах-партнерах через: 

• укладання угоди про асоціацію; 

• створення зони вільної торгівлі (ЗВТ); 

• лібералізацію візового режиму з ЄС; 

• підтримку стабільності та безпеки в регіоні; 

• розвиток енергетичної галузі; 

• захист довкілля. 



Веб-активність 

Докладну інформацію про Східне партнерство ви можете отримати, скориставшись 
ресурсом eap-csf.org.ua/eastern-partnership/pro-shidne-partnerstvo/ на національній 
платформі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. 

Дізнайтеся, чи діють у вашій громаді програми міжнародної співпраці в рамках 
програми Східного партнерства. 

Модуль 2 

Яку роль відіграє Угода про асоціацію між Україною та ЄС 

Для України у різні періоди незалежності Європейський Союз означав вектор 
розвитку, мрію, перспективу членства. Сьогодні країни ЄС є найбільшим торговельним 
партнером України, джерелом надходження природного газу, місцем навчання й 
проведення відпустки багатьох українців. Саме Угода про асоціацію між Україною та 
ЄС є інструментом і дороговказом для внутрішніх перетворень, які дають можливість 
Україні надалі стати повноцінним членом ЄС. 

Роботу над текстом Угоди було завершено 2013 року, а її підписання відбулося вже у 
2014 році після Революції гідності. 

16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно 
ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Ця Угода за своїм обсягом і 
тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю 
історію України та найбільшим міжнародним договором із третьою країною, що його 
колись укладав Європейський Союз. 

Угода визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах 
«політичної асоціації та економічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром 
системних соціально-економічних реформ в Україні. 

ЦІЛІ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

• Сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних 
привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її 
участь у програмах та агентствах ЄС. 

• Забезпечити необхідні рамки для посиленого політичного діалогу в усіх сферах, які 
становлять взаємний інтерес. 

• Запровадити умови для посилених економічних і торговельних відносин, які 
вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі 
завдяки створенню поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі. 

• Посилювати співпрацю у сферах юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення 
верховенства права та поваги до прав людини й основоположних свобод. 

• Запровадити умови для дедалі тіснішої співпраці в інших сферах, які становлять 
взаємний інтерес. 

• Сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у регіональному та 
міжнародному вимірах відповідно до принципів Статуту ООН і Гельсінського 



заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, а також 
цілей Паризької хартії для нової Європи 1990 року. 

Веб-активність 

Перейдіть за посиланням navigator.eurointegration.com.ua/tasks на Навігатор Угоди і 
визначте, які зобов'язання має виконати Україна згідно з додатками до Угоди про 
асоціацію і коли саме. 

Значення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стратегічне. 
Вона відкриває перед Україною значні перспективи в усіх сферах. Ратифікація Угоди 
означає, що Україна є частиною європейської цивілізації. Отже, розвиток економіки, 
політики та культури має бути спільним. Також це дає Україні розуміння, куди 
рухаємося і який наш геополітичний вибір. 

Обговорюємо 

З'ясуйте, яку оцінку Угоді дає Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ 
України. 

«Угода про асоціацію з ЄС - це домашнє завдання для України, розписане на кілька 
років. Виконавши його, ми перетворимо Україну на цивілізовану європейську державу 
та створимо передумови, щоб ця нова Україна могла реально претендувати на вступ 
до Євросоюзу. 

Угода дає Україні шанс упритул наблизитися до стандартів, за якими живе Євросоюз. 
Її виконання фактично означатиме, що ми досягли Копенгагенських критеріїв членства 
в Європейському Союзі. Маючи солідний економічний, політичний і соціальний 
бекграунд, зможемо це зробити упродовж короткого періоду часу. 

Громадянська реклама 

Угода про асоціацію з Європейським Союзом - це насамперед цінності, що 
формують відповідальне громадянське суспільство. 

Угода про асоціацію з Європейським Союзом - розвиток економіки на благо всього 
суспільства, бюджетні видатки в інтересах людини, рівність усіх перед законом, 
найвищі у світі екологічні й освітні стандарти, безпечні вулиці, чесні вибори, свобода 
зібрань, мітингів, опозиційної діяльності та боротьба з корупцією. 

Угода про асоціацію з Європейським Союзом - це вільне висловлювання думок, 
цінність людської волі як одне з основних надбань європейської цивілізації». 

Обговорюємо 

Об'єднайтеся у пари, доберіть аргументи на користь інтеграції України в європейську 
спільноту. 

Модуль 3 

Якими є перспективи європейського членства України 

Як відомо, Угода про асоціацію не передбачає перспективи членства України в ЄС, 
проте й не закриває цей шлях. Вступ до ЄС відбувається в кілька етапів. 



Розглядаємо та обговорюємо 

 

Україна перебуває на першому з цих етапів. Поглиблення співпраці здійснюється у 
контексті Східного партнерства. Однак жодна програма не допоможе Україні 
інтегруватися в європейську спільноту, якщо всередині країни не проводитимуться 
справжні реформи, спрямовані на боротьбу з корупцією, захист прав і свобод 
українців, на розвиток і підтримку незалежних ЗМІ. 

Україна має всі шанси стати провідною країною у Східному партнерстві й таким чином 
закріпити за собою роль регіонального лідера під егідою ЄС. Загалом, Україна 
розглядає Східне партнерство як рамки для подальшого розвитку відносин з ЄС, 
наближення до стандартів ЄС такою мірою, коли можна буде розпочати 
аргументований діалог про членство. 

Цікава інформація 

У рамках Східного партнерства здійснюються різні проекти для молоді. Наприклад, 
«Еразмус+» - це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 років, що 
підтримує проекти, партнерства, заходи й мобільність у сфері освіти, підготовки, 
молоді та спорту. 

Застосуйте набуті знання та досвід 

 

1. Перейдіть за QR-кодом (www.euneighbours.eu/uk/east/stay-informed/publications/20-
klucovih-zavdan-na-period-do-2020-roku-zabezpecenna-vidcutnih) та визначте відчутні 
вигоди та конкретні результати для повсякденного життя громадян України. 

2. Визначте і запишіть ключові завдання, які мають бути забезпечені в рамках 
ініціативи Східного партнерства. 

Майстерня громадянина www.citizen.in.ua 



Громадянська реклама 

 

Поради для тих, хто хоче стати волонтером 

• Варто звернути увагу на своє оточення. Можливо, хтось із ваших знайомих уже має 
досвід волонтерства та може дати корисні поради. 

• Самостійний пошук в інтернеті. Набравши у пошуковій стрічці фразу «Як стати 
волонтером», ви отримаєте посилання на веб-сторінки десятків вітчизняних 
благодійних та громадських організацій, що постійно працюють із волонтерами. 

• Навчання в організаціях, які здійснюють підготовку волонтерів. Сьогодні в Україні є 
кілька організацій, що фокусують свою діяльність на підготовці волонтерів. 

Стати волонтером можна, взявши участь у суспільній акції школярів «Громадянин» 

Етап І. НАШІ ПРОБЛЕМИ 

Визначення важливих проблем місцевості та життя громади, обговорення їхньої 
актуальності. Складіть список таких проблем і запишіть його на дошці. Спільно 
проаналізуйте кожну з них. 

Етап II. НАША ПРОБЛЕМА 

Вибір однієї проблеми та збирання повної інформації, що її різнобічно характеризує. 

Етап III. НАШ ПЛАН ДІЙ 

Визначення способу розв’язання проблеми. Планування відповідної діяльності. 
Визначте серед членів місцевої громади тих, хто зацікавлений у розв’язанні 
визначеної проблеми, а також форми їхньої можливої участі в акції. Подумайте, як 
уникнути перешкод та залучити до справи широкий загал. 

Етап IV. НАШІ ДІЇ 

Розв’язання проблеми за допомогою різноманітних заходів. 

Етап V. ПУБЛІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

Успішне представлення результатів дослідження може бути поштовхом до нових 
пропозицій та можливостей щодо подальшого вирішення проблеми. 

Картка підсумкового оцінювання 

РОЗУМІЄМО 



Оберіть правильні відповіді на тестові завдання. 

1. Україна є членом: 

□ Європейського Союзу; 

□ Ради Європи; 

□ Європейської Ради. 

2. Угода про асоціацію з Європейським Союзом - це: 

□ договір між Європейським Союзом та державою - не членом ЄС, що створює рамки 
для співпраці між ними; 

□ договір між Європейським Союзом та державою - не членом ЄС, що передбачає 
скасування паспортного митного контролю між країнами; 

□ договір між Європейським Союзом та державою - не членом ЄС, що передбачає 
запровадження спільної валюти євро та структури ЄС. 

3. Східне партнерство - це: 

□ регіональне угруповання країн Центральної та Східної Європи; 

□ політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення відносин зі східними 
сусідами ЄС; 

□ міжнародна організація, яка сприяє розвитку партнерських відносин. 

4. Світова організація торгівлі - це: 

□ регіональне угруповання країн Центральної та Східної Європи, діяльність якого має 
на меті налагодження багатосторонньої співпраці в політичній, соціально-економічній, 
науковій та культурній сферах; 

□ спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй, створене з метою регулювання 
валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги у разі дефіциту 
платіжного балансу через коротко- і середньострокові кредити в іноземній валюті; 

□ міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної 
торгівлі та контроль за їх дотриманням. 

5. Що не є завданням міжнародного гуманітарного права: 

□ регулювання засобів і методів ведення війни; 

□ захист цивільних осіб у період війни; 

□ обмеження деяких прав під час конфлікту. 

ДОСЛІДЖУЄМО 



Складіть логічну схему до одного з таких явищ: 

а) глобалізація; 

б) європейська інтеграція; 

в) міграція. 

Позитивні сторони Глобалізація - це Вади (виклики)
- розширення доступу до товарів і послуг 

- 

- 

- 

- 

 
- втрата національної самобутності

ДІЄМО 

Напишіть есе (до 300 слів), орієнтуючись на запитання: 

• Які поняття, явища, проблеми ви розглядали у цьому розділі? 

• Які з них становили для вас найбільший інтерес? Чому? 

• Які з них не були для вас цікавими? Чому? 

• Які відповіді на поставлені запитання ви знайшли? 

• До яких подальших роздумів вони вас підштовхнули? 

• Яких нових навичок та знань ви набули? Де вони зможуть стати вам у пригоді? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глобальні проблеми сучасності 
ПРИГАДАЙТЕ 

1. Які проблеми називають глобальними? 

2. Які глобальні проблеми зараз є найактуальнішими? 

3. Які існують три групи глобальних проблем? Назвіть проблеми, які до них належать. 

МЕТА: 

• на підставі аналізу підготовлених повідомлень (презентацій) дати відповідь на 
запитання: чи мають вирішення глобальні проблеми. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

Підготувати повідомлення (презентації) за однією із запропонованих тем (теми 
розподіляє вчитель): 1) Міжнародний тероризм. 2) «Золотий мільярд». 3) Чи існує 
обмеженість ресурсів? 4) Рух антиглобалістів. 

ХІД РОБОТИ 

1. Об’єднайтеся в малі групи за тематикою підготовлених повідомлень та обговоріть 
результати роботи над ними. 

2. Повідомте однокласників про висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих 
групах. 

3. Представте найкращі з підготовлених до уроку повідомлень (презентацій). 

4. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття. 

II варіант 

Як ви ставитеся до процесів 
глобалізації 

МЕТА: 

• визначити, чи є ви прихильниками або противниками глобалізації; чи стикалися з 
проявами глобалізації; які позитивні й негативні наслідки цього процесу ви відчули. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

Об’єднатися у дві групи: 1) для організації опитування; 2) для аналізу отриманих 
результатів. 

ХІД РОБОТИ 



1. Презентуйте класу результати опитування. 

2. Об’єднайтеся в малі групи та обговоріть результати проведеного опитування. 

3. Повідомте однокласників про висновки, яких ви дійшли під час роботи в малих 
групах. 

4. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття. 

АНКЕТИ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ 

Анкета № 1 

Чи вважаєте ви себе прибічником або противником глобалізаційних процесів? 

Так / Ні 

Анкета № 2 

Чи знаєте ви, чули або чуєте вперше слово «глобалізація»? 

Знаю 
 

Чув 
 

Чую вперше 
 

Важко сказати 
 

Анкета № 3 

1. Чи їздили ви за товарами за кордон? 

2. Чи користувалися ви послугами іноземних інтернет-магазинів? 

3. Чи користувалися ви послугами міжнародних банків? 

4. Чи користувалися ви іноземною валютою? 

5. Чи користувалися ви мережею Інтернет? 

6. Чи їздили ви або ваші близькі за кордон на роботу? 

7. Чи навчалися ви за кордоном, відвідували курси, що проводили за іноземними 
методиками в нашій країні? 

Анкета № 4 

Тепер багато говорять про процеси глобалізації — зближення країн та народів. Із чим 
ви пов’язуєте ці процеси? 

Повсюдний прояв тероризму 
Можливість об’єднувати зусилля для боротьби з тероризмом 

Неоколонізаторська політика економічно розвинених країн Заходу 
Можливість більш швидкого розвитку відсталих країн 

Можливість для розвинених країн використовувати нашу дешеву робочу силу



Можливість для наших людей знайти роботу за кордоном 
«Відплив умів» у багаті країни Заходу 

Можливість для нашої молоді здобути освіту на Заході 
Можливість для розвинених країн використовувати нашу територію для ввезення відходів свого виробництва

Можливість об’єднати зусилля в боротьбі з екологічними катастрофами 
Наступ американської культури 

Можливість користуватися глобальною мережею Інтернет 
Інше 

Нічого не чув(-ла) про такі процеси 
Важко сказати 

Анкета № 5 

1. Якою, на вашу думку, е роль західного способу життя й культури в нашому житті? 

Залучають до кращих зразків культури 
Підривають коріння нашої національної культури 
Допомагають молоді опановувати сучасний світ 

Формують примітивні смаки 
Сприяють тому, щоб побут і поведінка жителів України стали більш сучасними

Руйнують моральні засади нашого суспільства 
Сприяють формуванню терпимого ставлення до людей інших рас, національностей, культур і релігій

Формують ідеали й моральні цінності, що не є притаманними жителям України
Ведуть до єднання людей різних національностей на основі єдиної універсальної культури та способу життя

Спричиняють оглупления народу 
Не чинять суттєвого впливу 

Їх сприймає лише вузька, «елітна» верства населення 
Породжують роздратування й неприйняття в більшості населення 

Інше 
Важко сказати 

2. Які з моральних цінностей і норм західного способу життя найбільш активно, на ваш 
погляд, входять у наше сьогодення? 

Особиста свобода й незалежність 
 

Практичність, прагматизм 
 

Уміння багато й напружено працювати 
 

Спрямованість до життєвого успіху за будь-яку ціну 
 

Самостійність і незалежність жінок 
 

Культ грошей 
 

Терпимість до інших поглядів, переконань, вірувань 
 

Індивідуалізм 
 

Культ здоров’я 
 

Підприємливість 
 

Сексуальна свобода 
 

Терпимість до чужого багатства 
 

Оптимізм 
 

Слабкі родинні зв’язки 
 

Інше 
 



Важко сказати 
 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ ЗА ТЕМОЮ 

1. Який із перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність 
людей і країн у всьому світі? 

А індустріалізація 

Б глобалізація 

В інтеграція 

Г міграція 

2. Що або хто виступає головними учасниками міжнародних відносин? 

А народи 

Б суспільства 

В дипломати 

Г держави 

3. Засобом здійснення міжнародних відносин є 

А дипломатія 

Б переговори 

В торгівля 

Г війна 

4. Діяльність ООН поширюється на 

А Європу 

Б країни «третього світу» 

В країни з перехідною та ринковою економікою 

Г весь світ 

5. Верховенство держави на своїй території та її незалежність у міжнародних 
відносинах охоплює поняття 

А міжнародні відносини 

Б державна юрисдикція 

В державний суверенітет 



Г міжнародна організація 

6. Що з переліченого формально НЕ є обов’язковою умовою існування 
міжнародної організації? 

А статутний документ 

Б джерела доходів 

В стійка структура 

Г органи управління 

7. Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції? 

А наприкінці XIX ст. 

Б у першій половині XX ст. 

В у другій половині XX ст. 

Г на початку XXI ст. 

8. Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під час 
збройних конфліктів, забезпечуючи захист жертв конфлікту та визначаючи 
відповідальність за порушення його норм? 

А міжнародне право 

Б гуманітарне право 

В військове право 

Г право конфліктів 

9. Геополітика — це наука, що вивчає 

А міжнародну політику в усьому світі 

Б дипломатію як засіб вирішення конфліктів 

В світову політику відносно принципу «балансу сил» 

Г взаємодію різних країн з урахуванням географічних чинників 

10. До якої із цих міжнародних організацій НЕ належить Україна? 

А ОБОЄ 

Б СОТ 

В ООН 



Г ЄС 

11. Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для 
участі України в миротворчих місіях? 

А ООН 

Б СОТ 

В ЄС 

Г РЄ 

12. Який найуспішніший інтеграційний проект у світі? 

А НАФТА 

Б ЄС 

В СНД 

Г АНЗЮС 

 


