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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка 

сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує 

вміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним 

засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

 Метою самостійної роботи є сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами 

знань з дисципліни «Політика європейської інтеграції», ознайомлення їх з 

основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних засад та 

практичних механізмів реалізації політики європейської інтеграції в Україні. 

Також методичні матеріали передбачають опанування в повному обсязі 

навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та 

важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у 

системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Політика європейської інтеграції» 

становить приблизно 70% часу, необхідного для виконання основної освітньої 

програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 

кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст самостійної роботи студента 

з дисципліни «Політика європейської інтеграції» визначається навчальною 

програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача. У 

пропонованих методичних рекомендаціях розглядаються форми самостійної 

роботи студентів, порядок організації та  контролю самостійної роботи. 

Подаються основні питання з курсу дисципліни, питання для самоконтролю, теми 

рефератів, а також тестові завдання.  

Інтеграційні процеси для європейських країн були характерні ще задовго до 
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створення Європейського Союзу, свідченням чого є укладання цілої низки 

міждержавних угод після наполеонівських війн, створення військово-політичних 

союзів Центральних держав та Антанти на початку ХХ ст., Версальська система 

після Першої світової війни. Однак ці тимчасові міждержавні об’єднання не 

призвели до створення єдиної Європи. Більш того, Версальська (Версальсько-

Вашингтонська система) відштовхнула від себе Німеччину та деякі інші країни, які 

зазнали поразки під час Першої світової війни, зумовила прихід до влади Гітлера, 

що зрештою призвело до ще більш кривавої Другої світової війни. Лише після 

закінчення війни під загрозою експансії з боку СРСР, який окупував значну 

частину Європи, західноєвропейські країни (в тому числі такі непримиренні вороги 

як Франція та Німеччина) дійшли згоди до об’єднання, що і стало початком 

європейської інтеграції. 

Після здобуття незалежності Україна з самого початку проголосила курс на 

європейську інтеграцію, свіченням чого стало укладання нашою державою цілої 

низки міждержавних угод з Європейськими країнами та взяття на себе ряду 

зобов’язань з дотримання прав людини, надання більших повноважень 

територіальним громадам тощо. Крім цього, Україна бере активну участь в 

багатьох європейських програмах та організаціях, в тому числі в рамках ОБСЄ. У 

1995 р. Україна стала членом Ради Європи, а через два роки ратифікувала 

Європейську Хартію місцевого самоврядування. 

Особливо процес зближення України з ЄС прискорився в останні роки, при 

цьому вирішальним фактором стала військова та економічна агресія Російської 

Федерації проти нашої країни. Зрештою, у червні минулого року Україна підписала 

Угоду про Асоціацію з ЄС, яку вже ратифікувало ряд європейських країн. Але, на 

жаль, під тиском Росії ця угода ще не вступила в дію в повній мірі. 

У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями та 

функціями дисципліни, розглядають особливості реалізації політики європейської 

інтеграції в Україні. Всебічне опанування даної дисципліни дозволить слухачам 
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знати:  

 теоретичні основи процесу європейської інтеграції; 

 історію європейських інтеграційних процесів; 

  політичні, соціальні та культурні чинники євроінтеграції; 

 детермінанти оптимізації етнонаціональної ідентичності в умовах 

євроінтеграції; 

 роль громадської думки у процесах євроінтеграції; 

 правові засади функціонування Європейського Союзу; 

 основні інституції Європейського Союзу; 

 спільні політики Європейського Союзу; 

 процедуру та критерії вступу до ЄС; 

 основні напрямки та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної 

політики; 

 місце України в Європейському Союзі; 

 особливості здійснення європейської політики сусідства та роль в ній України; 

 зміст плану дій Україна - ЄС; 

 співпрацю України з Європейським Союзом на шляху до нової базової угоди; 

 зміст політики Східного партнерства; 

 позиції та інтереси держав у формуванні східної політики ЄС на початку ХХІ 

ст.; 

 сценарії, проблеми і фактори майбутнього європейської інтеграції України. 

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з 

дисципліни «Політика європейської інтеграції» спрямовані на те, щоб дати 

студентам знання теоретичних основ предмету, а також застосування ними 

здобутих знань, вмінь і навичок на практиці. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» 

Назва змістового модуля та теми 

Кількість годин 

лекції Семінарські 

(практичні) 

заняття 

Самостійна 

робота 

студентів 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади 

дисципліни 

   

1.Теорія та історія європейських 

інтеграційних процесів 

2 

 

 7 

2.Політичні та соціальні чинники 

європейської інтеграції 

2  7 

3. Культурні чинники євроінтеграції. 

Детермінанти оптимізації 

етнонаціональної ідентичності в умовах 

євроінтеграції. 

 

2 

  

7 

4. Роль громадської думки у процесах 

євроінтеграції. Основні напрямки та 

механізми підвищення ефективності 

євроінтеграційної політики. 

 

2 

  

7 

Змістовий модуль 2. Особливості 

розвитку євроінтеграційних процесів 

  

 

 

 

5. Право Європейського Союзу 2 
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6. Інституції Європейського Союзу 2  

 

7 
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7. Спільні політики Європейського Союзу 2 

 

2 

 

7 

 

8. Процедури та критерії вступу до ЄС 2 

 

2 7 

Змістовий модуль 3. Україна на шляху 

до європейської інтеграції 

  

 

 

 

9. Україна та Європейський Союз 2 2 

 

7 

10. Європейська політика сусідства та 

Україна. План дії Україна-ЄС: пріоритети 

та результати співпраці. 

2 

 

 

2 7 

 

11. Україна та Європейський Союз на 

шляху до нової базової угоди. Східне 

партнерство — новий формат базової 

політики ЄС. 

 

2 

 

2 

 

7 

12. Позиції та інтереси держав-членів у 

формуванні Східної політики ЄС на 

початку ХХІ ст. Сценарії, проблеми і 

фактори майбутнього європейської 

інтеграції України. 

 

2 

 

 

2 

 

7 

 

Разом годин: 120 24 12 84 
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Зміст  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ» 

  Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дисципліни 

      Тема 1. Теорія та історія європейських інтеграційних процесів 

1. Теорія та історія європейських інтеграційних процесів.  

2. Сутність та види інтеграції.  

3. Державний суверенітет та інтеграція.  

4. Історія європейської інтеграції: еволюція європейської ідеї; договори про 

заснування та Єдиний європейський акт; інституційне будівництво.  

5. Конституція ЄС.  

6. Лісабонський договір.  

7. Зона вільної торгівлі з ЄС. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність політики європейської інтеграції. 

2. Назвіть головні засади політики європейської інтеграції. 

3. Конституція ЄС.  

4. Лісабонський договір.  

5. Зона вільної торгівлі з ЄС. 

6. Розкрийте сутність та зміст поняття суверенітет. 

7. Що таке державний суверенітет? 

8. Яким чином політика європейської інтеграції впливає на державний суверенітет 

країн-членів ЄС? 

9. Коли було створено ЄС? 

10. Назвіть країн-засновників Європейського Союзу. 

Теми рефератів: 

1. Теорія та історія європейських інтеграційних процесів. 

2. Сутність європейської інтеграції. 
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3. Еволюція розвитку Європейського Союзу. 

4. Основні напрямки економічної діяльності держав Європейського Союзу. 

5. Євроінтеграційні процеси після завершення “Холодної війни”. 

6. Основні нормативно-правові акти Європейського Союзу. 

Тестові завдання: 

І. Європейська інтеграція - це: 

а) процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та 

культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково 

розташованих в Європі;  

б) складний та суперечливий соціально-економічний процес налагодження 

тісного співробітництва європейських держав;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Державний суверенітет — це: 

а) верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних 

відносинах; 

б) дія в межах території держави лише однієї публічної влади, яка визначає 

повноваження усіх державних органів і посадових осіб, а також підлеглість цій 

владі всього населення території; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Угода про зону вільної торгівлі з ЄС — це: 

а) широкомасштабна за змістом торговельна угода, яка спрямована на зменшення 

та скасування тарифів, які застосовуються сторонами щодо товарів, лібералізацію 

доступу до ринку послуг, а також на приведення українських правил та 

регламентів, що стосуються бізнесу, у відповідність правилам та регламентам ЄС 

з метою забезпечення вільного руху товарів і послуг між двома сторонами та 

взаємного недискримінаційного ставлення до компаній, товарів і послуг на 

території держав учасниць;  
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б) угода з ЄС, яка охоплює наступні сфери: торгівля товарами, в тому числі 

технічні бар'єри в торгівлі; інструменти торговельного захисту; санітарні та 

фітосанітарні заходи; сприяння торгівлі та співробітництво в митній сфері; 

адміністративне співробітництво в митній сфері; правила походження товарів; 

торговельні відносини в енергетичній сфері; послуги, заснування компаній та 

інвестиції; визнання кваліфікації; рух капіталів та платежів; конкурентна політика 

(антимонопольні заходи та державна допомога); права інтелектуальної власності, 

в тому числі географічні зазначення; державні закупівлі; торгівля та сталий 

розвиток; транспарентність; врегулювання суперечок; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Договір про Європейський Союз був підписаний у: 

а) 1951 р.; 

б) 1958 р.; 

в) 1966 р.; 

г) 1977 р.; 

ґ) 1987 р.; 

д) 1992 р.; 

е) правильних відповідей немає. 

V. Лісабонська угода була укладена в: 

а) 2006 р.; 

б) 2007 р.; 

в) 2008 р.; 

г) 2009 р.; 

ґ) 2010 р.; 

д) правильних відповідей немає. 

VІ. Європейська Конституція була прийнята в: 

а) 2002 р.; 

б) 2003 р.; 
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в) 2004 р.; 

г) 2005 р.; 

ґ) 2006 р.; 

д) правильних відповідей немає. 

 Література [1; 2; 4; 7; 9; 10; 13; 14; 17] 

 Тема 2. Політичні та соціальні чинники європейської інтеграції 

1. Роль самоорганізаційних процесів в євроінтеграції.  

2. Виникнення та розвиток ЄС.  

3. Перешкоди на шляху інтеграції України до ЄС.  

4. Вирішення гуманітарних питань в контексті європейських цінностей.  

5. Соціальні гарантії та пенсійне забезпечення в контексті європейської інтеграції 

України.  

6. Пріоритети подальшого розвитку молодіжної політики в Україні як шлях 

наближення до євростандартів. 

Питання для самоконтролю: 

1.  Що таке інтеграція? 

2.  Країни-донори в Європейському Союзі. 

3.  Країни-отримувачі допомоги в Європейському Союзі. 

4.  Культурні чинники євроінтеграції.  

5.  Охарактеризуйте принцип суверенної рівності держав. 

6.  Висвітліть основні етапи європейських інтеграційних процесів. 

7.  Назвіть основні політичні чинники політики європейської інтеграції. 

8.  Які Ви знаєте соціальні чинники євроінтеграції? 

9.  Хто є країнами-донорами в Європейському Союзі? 

10.  Які країни ЄС отримують найбільше фінансової допомоги? 

Теми рефератів: 

1.  Політичні чинники європейської інтеграції. 

2.  Соціальні чинники європейської інтеграції. 

3.  Аргументи, що призводять до доцільності європейської інтеграції.  
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4.  Соціальні гарантії в контексті європейської інтеграції України.  

5.  Пенсійне забезпечення в контексті європейської інтеграції України. 

6.  Головні перешкоди на шляху інтеграції України до ЄС.  

Тестові завдання: 

І. Головними перешкодами на шляху до інтеграції України до Європейського 

Союзу є: 

а) низький рівень життя населення; 

б) корупція в органах влади; 

в) протидія з боку Російської Федерації; 

г) небажання населення України вступати до ЄС; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “б” і “в”; 

е) правильні відповіді “а” і “в”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІ. Головним країнами-донорами в Європейському Союзі є: 

а) Німеччина; 

б) Франція; 

в) Італія; 

г) Іспанія; 

ґ) Велика Британія; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “д”; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Знайдіть неправильні відповіді. Які країни ЄС отримують найбільшу 

фінансову допомогу?: 

а) Греція; 

б) Португалія; 

в) Швеція; 
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г) Іспанія; 

ґ) Болгарія; 

д) Румунія; 

е) Велика Британія; 

є) Угорщина. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. Яка з держав не входить до складу 

Європейського Союзу? 

а) Греція; 

б) Португалія; 

в) Швеція; 

г) Іспанія; 

ґ) Болгарія; 

д) Румунія; 

е) Велика Британія; 

є) Норвегія; 

ж) Словенія; 

з) Угорщина. 

V. Інтеграція - це: 

а) процес об'єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле; процес 

взаємозближення й утворення взаємозв'язків;  

б) згуртування, об'єднання політичних, економічних, державних і громадських 

структур в рамках регіону, країни, світу;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

VІ. Економічна інтеграція — це; 

а) процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення, об'єднання 

економік ряду країн; 

б) процес об'єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле; процес 

взаємозближення й утворення взаємозв'язків;  
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в) згуртування, об'єднання політичних, економічних, державних і громадських 

структур в рамках регіону, країни, світу;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [2; 4; 7; 9; 14; 16; 21; 22] 

 Тема 3. Культурні чинники євроінтеграції. Детермінанти оптимізації 

етнонаціональної ідентичності в умовах євроінтеграції. 

1. Європейський зміст української свідомості.  

2. Культура як генеральний простір соціальних перетворень.  

3. Ліберально-демократичні цінності та норми як підвалина європейської 

інтеграційної модернізації.  

4. Україна в контексті європейського інтеграційного процесу.  

5. Етнічний чинник як одна з детермінант оптимізації етнонаціональних процесів. 

6. Детермінанти оптимізації етнонаціональної ідентичності в умовах 

євроінтеграції. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яку політику проводять країни ЄС по відношенню до майбутніх його членів? 

2. Виділіть культурні чинники європейської інтеграції. 

3. Ліберально-демократичні цінності та норми як підвалина європейської 

інтеграційної модернізації.  

4. Україна в контексті європейського інтеграційного процесу.  

5. У чому полягає європейський зміст української свідомості? 

6. Етнічний чинник як одна з детермінант оптимізації етнонаціональних процесів. 

7. У чому полягає сутність української свідомості? 

8. Назвіть основні напрямки співробітництва між Україною та ЄС. 

9. Висвітліть основні напрямки та механізми підвищення євроінтеграційної 
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політики України. 

Теми рефератів: 

1. Культурні чинники євроінтеграції.  

2. Детермінанти оптимізації етнонаціональної ідентичності в умовах 

євроінтеграції. 

3. Головні парадигми етнічності.  

4. Ліберально-демократичні цінності європейської інтеграції. 

5. Етнічні чинники європейських інтеграційних процесів. 

6. Шляхи оптимізації етнонаціональної ідентичності в умовах євроінтеграції. 

Тестові завдання: 

І. Етнічна свідомість — це: 

а) усвідомлення та почуття приналежності до певного етносу, усвідомлення своєї 

відмінності та схожості під час співвідношення з іншими етнічними спільнотами, 

важлива ознака етнічної спільноти, що є відображенням об’єктивного буття цієї 

спільноти; 

б) усвідомлення особистістю своєї належності до певного етносу; 

в) різновид соціально-психологічної ідентичності, що виступає психологічною 

основою етнополітичної мобілізації, яку необхідно розглядати як готовність 

людей, об’єднаних за етнічною ознакою, до групових дій з реалізації етнічних 

інтересів; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Етнічна свідомість — це: 

а) усвідомлення та почуття приналежності до певного етносу, усвідомлення своєї 

відмінності та схожості під час співвідношення з іншими етнічними спільнотами, 

важлива ознака етнічної спільноти, що є відображенням об’єктивного буття цієї 
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спільноти; 

б) усвідомлення особистістю своєї належності до певного етносу; 

в) різновид соціально-психологічної ідентичності, що виступає психологічною 

основою етнополітичної мобілізації, яку необхідно розглядати як готовність 

людей, об’єднаних за етнічною ознакою, до групових дій з реалізації етнічних 

інтересів; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Етнічна ідентичність — це: 

а) усвідомлення та почуття приналежності до певного етносу, усвідомлення своєї 

відмінності та схожості під час співвідношення з іншими етнічними спільнотами, 

важлива ознака етнічної спільноти, що є відображенням об’єктивного буття цієї 

спільноти; 

б) усвідомлення особистістю своєї належності до певного етносу; 

в) різновид соціально-психологічної ідентичності, що виступає психологічною 

основою етнополітичної мобілізації, яку необхідно розглядати як готовність 

людей, об’єднаних за етнічною ознакою, до групових дій з реалізації етнічних 

інтересів; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. До основних типів етнічної ідентичності належать: 

а) адекватна ідентичність;  

б) етноцентрична ідентичність;  
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в) етнодомінуюча ідентичність;  

г) етнічний фанатизм;  

ґ) етнічна індиферентність; 

д) етнонігілізм; 

е) правильні відповіді “а” і “б”; 

є) правильні відповіді “в” і “г”; 

ж) правильні відповіді “д” і “е”; 

з) усі відповіді правильні; 

и) правильних відповідей немає. 

V. Культурні чинники євроінтеграції включають: 

а) етнічні чинники; 

б) гуманітарні чинники; 

в) освітні процесі; 

г) соціально-психологічні чинники; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [2; 4; 7; 9; 14; 16]   

 Тема 4. Роль громадської думки у процесах євроінтеграції. Основні 

напрямки та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної 

політики. 

1. Сутність громадської думки та її значення для євроінтеграції.  

2. Уявлення українців щодо євроінтеграції та відношення до європейських 

структур. 

3. Соціальна аргументологія і проблеми євроінтеграції.  

4. Розвиток європейського інтеграційного процесу.  

5. Вплив процесу розширення ЄС на економіку України.  

6. Основні напрямки та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної 
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політики. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття “громадська думка”. 

2. Яким чином громадська думка впливає на політику європейської інтеграції 

України? 

3. Назвіть головні умови функціонування громадської думки. 

4. Виділіть основні механізми підвищення ефективності євроінтеграційної 

політики. 

5. Соціальна аргументологія і проблеми євроінтеграції.  

6. Розвиток європейського інтеграційного процесу.  

7. Окресліть головні проблеми євроінтеграційної політики. 

11. Висвітліть основні напрямки та механізми підвищення євроінтеграційної 

політики України. 

12. У чому полягає вплив процесу розширення ЄС на економіку України? 

Теми рефератів: 

1. Роль громадської думки у процесах євроінтеграції.  

2. Розвиток громадської думки в державах Європейського Союзу. 

3. Головні проблеми євроінтеграційної політики. 

4. Вплив процесу розширення ЄС на економіку України.  

5. Основні напрямки підвищення ефективності євроінтеграційної політики. 

6. Основні механізми підвищення ефективності євроінтеграційної політики. 

Тестові завдання: 

І. Громадська думка — це: 

а) уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупності окремих індивідів, 

об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому 

фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя; 

б) думка колективу (спільноти) про події та факти внутрішнього й зовнішнього 

життя, поведінку окремих членів колективу; 

в) обидві відповіді правильні; 
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г) правильних відповідей немає. 

ІІ. До головних компонентів громадської думки належать: 

а) раціональний (утворюють знання про об'єкт); 

б)  емоційний (утворюють емоційне сприймання об'єкта та емоційні переживання, 

які виявляються у певних почуттях); 

в) вольовий (утворюють волю особистості, яка входять суб'єкт громадської 

думки); 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До головних функцій громадської думки 

належать: 

а) інформаційна функція;  

б) нормативна або регулятивна функція; 

в) оціночна функція; 

г) аналітична функція; 

ґ) експресивна функція; 

д) консультативна функція; 

е) директивна функція; 

є) прогностична функція; 

ж) виховна функція; 

з) критична функція. 

ІV. Нормативна (регулятивна) функція громадської думки: 

а)  полягає у винесенні рішень із суспільно важливих проблем і знаходить вияв 

під час виборів, референдумів, а також у різних формах самоврядування; 

б) формує соціальні, політичні, культурні, моральні правила та норми в 

суспільстві, цінності та їх установки; 
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в) реалізовується у впливі на державні інститути влади та органи управління; 

г) передбачає участь у підготовці і прийнятті певних рішень управлінськими 

органами, надання необхідних порад, консультацій з тієї чи іншої проблеми; 

ґ) виявляється у формуванні ціннісного судження з якогось питання; 

д) уможливлює прогнозування суспільних змін, виявлення та усунення 

деструктивних факторів у суспільному житті. 

V. Європейське об'єднання вугілля та сталі було створено в: 

а) 1951 р.; 

б) 1952 р.; 

в) 1954 р.;  

г) 1957 р.; 

ґ) 1960 р. 

VІ. Європейське економічне співтовариство ("Спільний ринок") було 

створене в: 

а) 1952 р.; 

б) 1954 р.; 

в) 1957 р.;  

г) 1958 р.; 

ґ) 1960 р. 

Література [2; 4; 7; 9; 14; 16] 

 Змістовий модуль 2. Особливості розвитку євроінтеграційних процесів 

  Тема 5. Право Європейського Союзу 

1. Правова система Європейського Союзу.  

2. Основні принципи права ЄС.  

3. Первинне і похідне законодавство.  

4. Основні правові акти Європейського Союзу.  

5. Проблема адаптації законодавства України до законодавства ЄС.  

6. Джерела та види європейського права. 

Питання для самоконтролю: 
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1. Чи тотожні поняття “право Європейських співтовариств” і “право ЄС”? 

2. Які ознаки національної системи права та міжнародної системи права інтегрує в 

собі правова система ЄС? 

3. Угода про асоціацію як організаційно-правовий механізм відносин ЄС із 

третіми країнами.  

4. Дайте характеристику основним актам вторинного права ЄС. 

5. Визначте компетенцію суду ЄС в правотворчому процесі. 

6. У чому полягає незалежність європейського права? 

7. Порівняйте компетенцію Європейської Ради за Маастрихтським та 

Лісабонським договорами. 

8. Назвіть джерела правового статусу органів Європейського Союзу. 

9. Коли була прийнята Європейська Хартія місцевого самоврядування? 

10. В якому році Україна ратифікувала Європейську Хартію місцевого 

самоврядування? 

Теми рефератів: 

1. Особливості розвитку євроінтеграційних процесів. 

2. Право Європейського Союзу. 

3. Проблема адаптації законодавства України до законодавства ЄС.  

4. Європейська Хартія місцевого самоврядування та реалізація її норм в Україні. 

5. Проблема адаптації законодавства України в сфері самоврядування до 

правових норм Європейського Союзу.  

6. Основні види європейського права. 

Тестові завдання: 

І. До функціональних принципів права ЄС належать: 

а) принцип верховенства права ЄС;  

б) принцип прямої дії права ЄС; 

в) принцип охорони прав і свобод особистості; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 
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д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До загальних принципів права ЄС належать:  

а) принцип охорони прав і свобод особистості; 

б) принцип правової визначеності;  

в) принцип пропорційності; 

г) принцип недискримінації,  

ґ) принцип субсидіарності; 

д) процесуальні принципи; 

е) правильні відповіді “а” і “б”; 

є) правильні відповіді “в” і “г”; 

ж) правильні відповіді “ґ” і “д”; 

з) усі відповіді правильні; 

и) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Система джерел права Європейського Союзу включає: 

а) акти первинного права; 

б) акти вторинного права; 

в) загальноєвропейські нормативно-правові акти; 

г) нормативно-правові акти окремих держав Європи; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Маастрихтський договір про Європейський Союз був підписаний в: 

а) 1989 р.; 

б) 1992 р.; 

в) 1994 р.;  

г) 1998 р.; 
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ґ) 2000 р.; 

д) 2002 р.; 

е) 2005 р. 

V. До актів вторинного права Європейського Союзу належать: 

а) акти, які приймаються інститутами Європейського Союзу; 

б) акти, що приймаються на основі установчих договорів; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

VІ. До актів первинного права Європейського Союзу належать: 

а) усі установчі договори Європейського Союзу, які за своєю природою є 

міжнародними договорами; 

б) акти, які приймаються інститутами Європейського Союзу; 

в) акти, що приймаються на основі установчих договорів;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “в” і “г”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [2; 4; 6; 7; 13; 14; 17]  

 Тема 6. Інституції Європейського Союзу 

1. Особливості інституційної системи ЄС.  

2. Поліцентричність структури.  

3. Характерні риси та структура основних інституцій Європейського Союзу. 

4. Розподіл влад в ЄС і суміщення функцій інституцій.  

5. Інституційна реформа в зв'язку з підписанням Лісабонського договору.  

6. Єдиний європейський акт 1986 р. та його вплив на інституції ЄС. 

Питання для самоконтролю: 

1.  Висвітліть характерні особливості інституційної системи держав 

Європейського Союзу. 
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2.  Інституційна реформа в зв'язку з підписанням Лісабонського договору.  

3.  Дайте характеристику основним концепціям, що покладені в основу діяльності 

наднаціональних інституцій ЄС. 

4.  Схематично окресліть основні етапи розвитку інституційної системи 

Європейського Союзу. 

5.  Що таке поліцентричність структури? 

6.  Єдиний європейський акт 1986 р. та його вплив на інституції ЄС. 

7.  Яким чином здійснюється роподіл влад в державах ЄС? 

13.  Коли був укладений Лісабонський договір? 

Теми рефератів: 

1. Інституції Європейського Союзу. 

2. Проблема розподілу влад в Європейському Союзі. 

3. Правове регулювання головних інституцій держав ЄС. 

4. Проблема інтеграції нових членів до інституційної системи Європейського 

Союзу. 

5. Основні напрямки інституційної реформи в державах ЄС. 

Тестові завдання: 

І. Інституції Європейського Союзу — це: 

а) органи Європейського Союзу, які представляють і забезпечують загальні для 

всіх країн-членів інтереси; 

б) органи законодавчої, виконавчої та судової влади Європейського Союзу; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До головних інституцій Європейського 

Союзу належать: 

а) Європейський парламент; 

б) Європейська Рада; 

в) Рада Європейського Союзу; 

г) Європейський уряд; 
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ґ) Європейська комісія; 

д) Суд Європейського Союзу; 

е) Європейський центральний банк; 

є) Європейський суд аудиторів. 

ІІІ. Європейський парламент був утворений у: 

а) 1958 р.; 

б) 1962 р.; 

в) 1970 р.; 

г) 1978 р.; 

ґ) 1986 р.; 

д) 1994 р.; 

е) 2002 р.; 

є) 2010 р.; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІV. Згідно зі статтею 17 Договору про Європейський Союз Європейська 

комісія має наступні функції:  

а) розробляє середньострокові стратегії;  

б) розробляє законодавство і арбітраж в законодавчому процесі;  

в) представляє ЄС в торгових переговорах; розробляє правила і положення, 

наприклад, в політиці в області конкуренції;  

г) складає бюджет Європейського Союзу;  

ґ) ретельно досліджує здійснення договорів і законодавства; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

V. Знайдіть неправильну відповідь. Відповідно до укладених угод 

Європейська комісія має право: 

а) розробляти й пропонувати законодавчі акти; 
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б) керувати запровадженням політики Співтовариства; 

в) розпоряджатися бюджетом;  

г) підтримувати зовнішні відносини; 

ґ) наглядати за дотриманням законів Співтовариства; 

д) вказувати шляхи та перспективи розвитку; 

е) правильні відповіді “а” і “б”; 

є) правильні відповіді “в” і “ґ”; 

ж) усі відповіді правильні. 

VІ. Європейський центральний банк був створений у:  

а) 1998 р.; 

б) 2001 р.; 

в) 2005 р.; 

г) 2008 р.; 

ґ) 2010 р.; 

д) 2011 р.; 

е) правильних відповідей немає. 

VІ. Судова система Європейського Союзу включає:  

а) Європейський Суд справедливості; 

б) Загальний суд; 

в) Трибунал у справах публічної служби; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “в” і “г”; 

д) правильні відповіді “ґ” і “д”; 

е) усі відповіді правильні. 

Література [2; 4; 6; 7; 13; 14; 17] 

 Тема 7. Спільні політики Європейського Союзу 

1. Спільні політики Європейського Союзу та їх класифікація.  

2. Економічний і валютний союз.  

3. Спільна зовнішня політика і політика безпеки.  
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4. Особливості функціонування механізму соціальної політики ЄС на сучасному 

етапі розвитку.  

5. Характеристика промислової політики ЄС.  

6. Регіональна політика Європейського Союзу. 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте класифікацію спільним політикам Європейського Союзу.  

2. Економічний і валютний союз.  

3. Спільна зовнішня політика і політика безпеки.  

4. У чому полягають особливості функціонування механізму соціальної політики 

ЄС на сучасному етапі розвитку.  

5. Дайте характеристику промислової політики ЄС.  

6. Регіональна політика Європейського Союзу. 

7. Визначте компетенцію Європейської Ради при втіленні базових і вторинних 

політик. 

8. Визначте основні етапи вироблення і реалізації горизонтальних політик. 

9. Дайте характеристику основних компетенцій, що покладені в основу діяльності 

наднаціональних інституцій ЄС у сфері вторинних політик.  

10. Схематично окресліть основні процедури прийняття рішень при виробленні 

спільних політик. 

Теми рефератів: 

1. Спільні політики Європейського Союзу. 

2. Спільна зовнішня політика держав Європейського Союзу. 

3. Спільна економічна політика держав Європейського Союзу. 

4. Спільна політика держав Європейського Союзу в сфері національної безпеки. 

5. Регіональна економічна політика держав Європейського Союзу. 

6. Соціальна політика держав Європейського Союзу. 

Тестові завдання: 

І. Спільні політики Європейського Союзу включають: 

а) спільну зовнішню політику; 
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б) спільну політику в сфері безпеки; 

в) спільну внутрішню політику; 

г) спільну економічну політику; 

ґ) спільну гуманітарну політику; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає; 

з) Ваш варіант відповідей. 

ІІ. Економічний Союз в межах ЄС передбачає: 

а) проведення в ЄС економічної політики, яка заснована "на тісній координації 

економічної політики держав-членів"; 

б) визначення та проведення єдиної грошової політики і політики валютних 

курсів"; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Валютний Союз в межах ЄС передбачає: 

а) проведення в ЄС економічної політики, яка заснована "на тісній координації 

економічної політики держав-членів"; 

б) визначення та проведення єдиної грошової політики і політики валютних 

курсів"; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Спільна зовнішня та безпекова політика Європейського Союзу була 

започаткована в: 

а) 1957 р.; 

б) 1966 р.; 

в) 1978 р.; 

г) 1985 р.; 
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ґ) 1992 р.; 

д) 2001 р.; 

е) 2010 р.; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Амстердамський договір, який регулює питання зовнішньої політики та 

національної безпеки держав Європейського Союзу, був укладений в:  

а) 1988 р.; 

б) 1999 р.; 

в) 2003 р.; 

г) 2008 р.; 

ґ) 2010 р.; 

д) 2012 р.; 

е) 2015 р.; 

є) правильних відповідей немає. 

VІ. У 1999 р. Європейська Рада в Кельні ухвалила Європейський пакт 

зайнятості, що був спрямований на припинення скорочення кількості 

робочих місць і визначив підхід до об'єднання всіх заходів ЄС щодо політики 

зайнятості: 

а) вичерпна структурна реформа та модернізація, метою якої стало посилення 

інноваційної спроможності і ефективності ринку праці та ринків товарів, послуг і 

капіталів (Кардифський процес); 

б) координування економічної політики та поліпшення ефективності взаємодії 

між зростанням заробітної плати та валютною, бюджетною та фінансовою 

політикою шляхом макроекономічного діалогу, спрямованого на збереження 

динаміки без зростання інфляції (Кельнський процес); 

в) подальший розвиток і запровадження скоординованої стратегії зайнятості для 

поліпшення ефективності ринків праці шляхом підвищення рівня зайнятості, 

розвитку підприємництва; 

г) пристосування бізнесу та найманих працівників до нових умов, а також рівних 
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можливостей для чоловіків і жінок у працевлаштуванні (Люксембурзький 

процес); 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VІІ. На Лісабонському саміті ЄС було визначено наступні напрямки 

соціальної політики держав-учасниць: 

а) подовження трудового життя, введення безперервного навчання відповідно до 

завдань економічної реструктуризації; 

б) реформування системи соціального захисту; 

в) заохочення соціальної інтеграції; 

г) надання батькам свободи у визначенні кількості дітей у сім'ї; 

ґ) розвиток імміграційної політики; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

Література [2; 4; 6; 7; 13; 14; 17]  

 Тема 8. Процедури та критерії вступу до ЄС 

1.  Склад Європейського Союзу.  

2.  Порядок вступу нових членів до ЄС. Критерії вступу.  

3.  Процес приєднання до Європейського Союзу.  

4.  Договір переговорів про вступ до ЄС країн Центральної та Східної Європи. 

5.  Наслідки виконання членських критеріїв для України. 

Питання для самоконтролю: 

1.  Висвітліть склад Європейського Союзу. 

2.  Назвіть основні етапи вступу до ЄС. 

3.  Виділіть головні критерії вступу до ЄС. 
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4.  У чому полягає сутність Копенгагенських критеріїв вступу до ЄС? 

5.  Визначте компетенцію основних інституцій ЄС при проведенні процесу 

приєднання нових держав-членів. 

6.  Проаналізуйте основні вимоги до держав-кандидатів на приєднання до 

Європейського Союзу. 

7.  Який інтерес має ЄС у Східній Європі? 

8.  Охарактеризуйте процес приєднання до ЄС. 

Теми рефератів: 

1. Процедури вступу до ЄС. 

2. Критерії вступу до ЄС. 

3. Основні держави-учасники Європейського Союзу. 

4. Особливості асоціації з Європейським Союзом. 

5. Проблеми та перспективи асоціації України з Європейським Союзом. 

Тестові завдання: 

І. Критерії вступу до Європейського Союзу були визначені державами-

учасницями у Копенгагені в: 

а) 1990 р.; 

б) 1993 р.; 

в) 1997 р.; 

г) 2000 р.; 

ґ) 2002 р.; 

д) 2006 р.; 

е) 2010 р.; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Головними критеріями вступу до Європейського Союзу є:  

а) політичний критерій; 

б) економічний критерій; 

в) членський критерій; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 
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ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Політичний критерій вступу до ЄС включає: 

а) стабільність установ, які гарантують демократію; 

б) верховенство права; 

в) дотримання прав людини та захист прав меншин; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІV. Процес вступу до Європейського Союзу включає: 

а) аплікаційну стадію - з моменту офіційного подання заяви на вступ; 

б) оцінювальну стадію - з моменту прийняття заяви до розгляду до прийняття 

рішення щодо заяви; 

в) переговорну стадію - з моменту відкриття переговорів про вступ державою-

кандидаткою до підписання проекту договору про вступ; 

г) ратифікаційну стадію -  з моменту передачі проекту договору про вступ для 

висловлення згоди на обов’язковість державами-членами ЄС та державами-

кандидатами до набрання договором чинності; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Предмет договору щодо вступу до ЄС включає: 

а) умови прийняття до Союзу (встановлення взаємних зобов’язань сторін, що 

гарантуватимуть дотримання новою державою-членом усього обсягу acquis 

communautaire; через складності цього завдання абсолютна більшість положень 

зводиться до встановлення тимчасових винятків як для нових, так і для старих 
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держав-членів (так звані перехідні положення); на нових членів покладається 

обов’язок укласти або денонсувати певні міжнародні угоди з третіми країнами, і 

навіть можливе зобов’язання припинити участь у міжнародних організаціях);  

б) поправки до установчих договорів (кількісний склад членів інституцій та інших 

органів ЄС; кількість голосів членів Ради ЄС для цілей прийняття рішень 

кваліфікованою більшістю; територіальна сфера застосування установчих 

договорів; розширення переліку офіційних мов Союзу); 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

VІ. Маастрихський договір 1992 р.: 

а) передбачав трансформацію Європейського Співтовариства у ЄС; 

б) передбачав надання країнам Східної Європи право приєднатися до нього; 

в) перетворював кожного підданого держав-учасниць на "громадянина Європи", 

який може вільно поселятися в усіх країнах Союзу;   

г) надавав кожному громадянинові (наприклад французові), що мешкає у Бельгії, 

Італії, Греції, право голосувати і бути обраним у країні свого перебування на 

виборах до місцевих та європейських органів влади; 

ґ) створив передумови для запровадження єдиної європейської валюти (не пізніше 

1999 р.); 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

 Література [2; 4; 6; 7; 13; 14; 17] 

 Змістовий модуль 3. Україна на шляху до європейської інтеграції 

 Тема 9. Україна та Європейський Союз 

1.  Основні етапи відносин Україна - ЄС.  

2.  Організаційне забезпечення і координація політики європейської інтеграції. 

3.  Основні сфери співробітництва між Україною та ЄС.  
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4.  Порядок денний Асоціації Україна - ЄС.  

5.  Європейська політика сусідства.  

6.  Східне партнерство.                                                

Питання для самоконтролю: 

1.  Охарактеризуйте переговори щодо угоди про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

2.  Назвіть основні сфери співробітництва між Україною та ЄС. 

3.  З якими труднощами зіштовхнулася Україна на шляху реалізації своєї 

євроінтеграційної політики? 

4.  Що на сьогодні можна назвати головними здобутками у відносинах між 

Україною та ЄС? 

5.  Визначте пріоритетні завдання реформ в Україні, вирішення яких сприятиме 

наближення нашої держави до ЄС. 

6.  Які переваги дає Україні Асоціація з ЄС? 

7.  Коли була створена програма Східне партнерство? 

8. Що таке європейська політика сусідства? 

9. Опишіть пріоритети співпраці в рамках Східного партнерства. 

Теми рефератів: 

1.  Україна на шляху до європейської інтеграції. 

2.  Україна та Європейський Союз. 

3.  Процес укладання Україною Асоціації з ЄС. 

4.  Проблеми та перспективи укладення Україною Асоціації з ЄС. 

5.  Європейська політика сусідства та Східне партнерство. 

Тестові завдання: 

І. Східне партнерство - це: 

а) політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення стосунків зі східними 

сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку існуючої Європейської 

політики сусідства; 

б) нова політика Європейського Союзу, що має на меті створити на південь і схід 
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від нових кордонів розширеного Європейського Союзу зону стабільності миру та 

добробуту шляхом налагодження тісних довготривалих відносин з сусідніми 

країнами; 

в) політика, спрямована на те, щоб щоб не допустити виникнення нової лінії 

розподілу між розширеним ЄС та його сусідами, і надати їм можливість брати 

участь в різних видах діяльності ЄС шляхом тіснішої політичної, економічної, 

культурної співпраці та взаємодії в галузі безпеки; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Європейська політика сусідства - це: 

а) політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення стосунків зі східними 

сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку існуючої Європейської 

політики сусідства; 

б) нова політика Європейського Союзу, що має на меті створити на південь і схід 

від нових кордонів розширеного Європейського Союзу зону стабільності миру та 

добробуту шляхом налагодження тісних довготривалих відносин з сусідніми 

країнами; 

в) політика, спрямована на те, щоб щоб не допустити виникнення нової лінії 

розподілу між розширеним ЄС та його сусідами, і надати їм можливість брати 

участь в різних видах діяльності ЄС шляхом тіснішої політичної, економічної, 

культурної співпраці та взаємодії в галузі безпеки; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 
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ІІІ. До головних завдань Європейської політики сусідства належать: 

а) співпраця з партнерами з метою зниження рівня бідності та створити зону 

спільного процвітання й цінностей, які базуються на глибшій економічній 

інтеграції, міцних політичних й культурних зв'язках, посиленій транскордонній 

співпраці та спільній відповідальності за запобігання конфліктам між ЄС та її 

сусідами; 

б) закріплення позицій ЄС щодо конкретної вигоди а привілейованих відносин у 

межах диференційованих рамок, які відповідають прогресу, зробленому 

партнерськими країнами в політичних та економічних реформах; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІV. Знайдіть неправильну відповідь. До головних цілей Європейської 

політики сусідства належать: 

а) розширення внутрішнього ринку та регуляторних структур; 

б) привілейовані торговельні відносини та відкриття ринку; 

в) перспективи для законної міграції та руху людей; 

г) інтенсивна співпраця з метою запобігання і боротьби зі спільними загрозами 

для безпеки; 

ґ) активне політичне залучення ЄС для запобігання конфліктам і їх вирішення; 

д) активніші зусилля для сприяння правам людини, глибшій культурній співпраці 

та поглибленню взаєморозуміння; 

е) інтеграція в торговельні, енергетичні та телекомунікаційні мережі і 

європейську дослідницьку зону; 

є) поступове запровадження євро в країнах-партнерах; 

ж) нові інструменти для сприяння і захисту інвестицій; 

з) підтримка інтеграції у глобальну торговельну систему; 

и) посилена допомога, краще реагування на потреби; 

і) нові джерела фінансування. 

V. Європейська політика сусідства виникла в: 
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а) 2001 р.; 

б) 2003 р.; 

в) 2006 р.; 

г) 2008 р.; 

ґ) 2011 р.; 

д) 2013 р.; 

е) правильних відповідей немає. 

VІ. Політика Східне партнерство була започаткована в: 

а) 2001 р.; 

б) 2003 р.; 

в)  2006 р.; 

г) 2009 р.; 

ґ) 2011 р.; 

д) 2013 р.; 

е) правильних відповідей немає. 

VІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Яка держава не є учасником Східного 

партнерства?: 

а) Україна; 

б) Білорусь; 

в) Російська Федерація;   

г) Молдова; 

ґ) Грузія; 

д) Вірменія; 

е) Азербайджан. 

Література [1; 3; 5; 6; 8; 11-13; 17-19]  

  

 

Тема 10. Європейська політика сусідства та Україна. План дій Україна-ЄС: 

пріоритети та результати співпраці. 
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1.  Формування концепції європейської політики сусідства.  

2.  Пріоритетні напрями дій та механізми імплементації політики сусідства.  

3.  Засади та напрямки реформування політики сусідства.  

4.  Пріоритети співпраці в рамках Плану дій Україна - ЄС через призму 

національних інтересів України.  

5.  Результати співробітництва Україна - ЄС. 

6.  Вплив виконання Плану дій Україна - ЄС на процеси внутрішнього 

реформування України. 

Питання для самоконтролю: 

1.  Назвіть причини започаткування єдиної політики сусідства (ЄПС) України з 

ЄС. 

2. Коли був прийнятий План дійУкраїна-ЄС? 

3. Охарактеризуйте результати співробітництва Україна-ЄС. 

4. Покажіть основні пріоритети Плану дій Україна-ЄС. 

5. Яким чином відбувалося формування концепції європейської політики 

сусідства? 

6. Чи посилить співпраця з ЄС процес внутрішнього реформування в Україні? 

7. Чи є рамки ЄПС адекватним євроінтеграційним прагненням України? 

8. Проаналізуйте взяті Україною зобов'язання у різних розділах Плану дій. 

Теми рефератів: 

1.  Європейська політика сусідства та Україна.  

2.  Основні складові концепції європейської політики сусідства. 

3. План дій Україна-ЄС: головні пріоритети. 

4. План дій Україна-ЄС: результати співпраці. 

5. Моніторинг виконання Плану дій Україна - ЄС.  

Тестові завдання: 

І. План дій Україна-ЄС був прийнятий в: 

а) 2000 р.; 

б) 2003 р.; 
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в) 2005 р.; 

г) 2008 р.; 

ґ) 2009 р.; 

д) 2012 р.; 

е) 2014 р.; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. План дій Україна-ЄС включає наступні складові: 

а) політичний діалог та реформи; 

б) торгівля та економічні реформи; 

в) збалансований економічний і соціальний розвиток; 

г) правосуддя і внутрішні справи; 

ґ) енергетика; 

д) транспорт; 

е) інформаційне суспільство; 

є) навколишнє середовище; 

ж) дослідження і нововведення; 

з) розвиток громадянського суспільства і міжлюдські контакти; 

и) правильні відповіді “а” - “в”; 

і) правильні відповіді “г” - “д”; 

ї) правильні відповіді “е” - “з”; 

й) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До головних результатів 

співробітництва Україна-ЄС можна віднести:  

а) підписання Угоди Про асоціацію з ЄС; 

б) оформлення безвізового режиму з державами ЄС; 

в) збільшення товарообігу з державами ЄС; 

г) значне зростання економіки країни; 

ґ) підтримка реформ в Україні з боку європейських держав; 

д) припинення активних бойових дій на Сході України; 
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е) укладання Угоди про зону вільної торгівлі з державами ЄС. 

ІV. План дій Україна-ЄС втратив чинність у зв’язку із схваленням Порядку 

денного асоціації Україна – ЄС в: 

а) 2008 р.; 

б) 2010 р.; 

в) 2011 р.; 

г) 2013 р.; 

ґ) 2014 р.; 

д) 2015 р.; 

е) 2016 р.; 

є) 2017 р.; 

ж) правильних відповідей немає. 

V. Угода про асоціацію України з ЄС була прийнята в: 

а) 2014 р.; 

б) 2015 р.; 

в) 2016 р.;  

г) 2017 р.; 

ґ) правильних відповідей немає. 

VІ. Вплив виконання Плану дій Україна - ЄС на процеси внутрішнього 

реформування України полягає в наступному: 

а) Україна уклала Угоду про асоціацію з ЄС; 

б) була встановлена зона вільної торгівлі з європейськими державами; 

в) значно прискорилися соціально-економічні перетворення в Україні;  

г) прискорилося економічне зростання в Україні; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [1; 3; 5; 6; 8; 11; 12; 17-19] 
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  Тема 11. Україна та Європейський Союз на шляху до нової базової угоди. 

Східне партнерство - новий формат базової політики ЄС.  

1. Створення організаційних засад переговорного процесу.  

2. Угода про асоціацію як організаційно-правовий механізм відносин ЄС із 

третіми країнами.  

3. Переговори щодо формування зони вільної торгівлі.  

4. Лібералізація візового режиму між Україною та ЄС.  

5. Порядок денний Асоціації Україна - ЄС.  

6. Виникнення і розробка ініціативи Східного партнерства.  

7. Пріоритети Східного партнерства та перспективи України. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що являє собою механізм асоціації, який застосовується в угоді? 

2. У чому полягає складність переговорного процесу щодо формування Зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС? 

3. Опишіть пріоритети співпраці в рамках Східного партнерства. 

4. Який зміст Ви вкладаєте в поняття “Східна політика ЄС”? 

5. Коли вступив у дію безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом? 

6. Коли виникла ініціатива Східне партнерство? 

7. Вкажіть порядок денний Асоціації Україна - ЄС. 

8. Назвіть головні пріоритети Східного партнерства та перспективи для України. 

Теми рефератів: 

1.  Україна та Європейський Союз на шляху до нової базової угоди.  

2.  Східне партнерство - новий формат базової політики ЄС. 

3.  Перспективи України в ініціативі Східне партнерство. 

4.  Процес запровадження безвізового режиму України з ЄС. 

5.  Угода про асоціацію України з Європейським Союзом. 

6.  Формування зони вільної торгівлі України з ЄС. 

Тестові завдання: 

І. Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності: 
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а) 18 березня 2014 р.; 

б) 27 липня 2014 р.; 

в) 25 жовтня 2014 р.; 

г) 1 січня 2015 р.; 

ґ) 1 вересня 2015 р.; 

д) 1 січня 2016 р.; 

е) 1 вересня 2016 р.; 

є) 1 вересня 2017 р.; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Угода  про зону вільної торгівлі між 

Україною та ЄС охоплює: 

а) торгівля товарами, в тому числі технічні бар'єри в торгівлі; 

б) інструменти торговельного захисту;  

в) санітарні та фітосанітарні заходи; 

г) сприяння торгівлі та співробітництво в митній сфері; 

ґ) адміністративне співробітництво в митній сфері; 

д) правила походження товарів; 

е) єдину валютну політику та поступове входження України до єврозони; 

є) торговельні відносини в енергетичній сфері; 

ж) послуги, заснування компаній та інвестиції; 

з) визнання кваліфікації; 

и) рух капіталів та платежів; 

і) конкурентна політика (антимонопольні заходи та державна допомога); 

ї) права інтелектуальної власності, в тому числі географічні зазначення; 

й) державні закупівлі; 

к) торгівля та сталий розвиток; 

л) транспарентність; 

м) врегулювання суперечок. 

ІІІ. Угода про асоціацію України з ЄС була прийнята в: 
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а) 2014 р.; 

б) 2015 р.; 

в) 2016 р.;  

г) 2017 р.; 

ґ) правильних відповідей немає. 

ІV. Угода про асоціацію України з ЄС набула чинності: 

а) 21 березня 2014 р.; 

б) 27 червня 2014 р.; 

в) 8 жовтня 2015 р.;  

г) 14 липня 2016 р.; 

ґ) 1 вересня 2017 р.; 

д) правильних відповідей немає. 

V. Поглиблена та всеохоплююча Зона вільної торгівлі (ЗВТ) має забезпечити 

поступову інтеграцію економіки України до внутрішнього ринку ЄС. ЗВТ 

Україна-ЄС включає наступні аспекти: 

а) комплексну програму адаптації регуляторних норм у сферах, пов'язаних з 

торгівлею, до відповідних стандартів ЄС; 

б)  усунення нетарифних (технічних) бар'єрів у торгівлі між Україною та ЄС та 

забезпечення розширеного доступу до внутрішнього ринку ЄС для українських 

експортерів і навпаки -  європейських експортерів до українського ринку; 

в) забезпечення поступової інтеграції економіки України до внутрішнього ринку 

ЄС; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VІ. Угоду про безвізовий режим України з ЄС було укладено: 

а) 1 січня 2015 р.; 
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б) 20 травня 2015 р.; 

в) 1 лютого 2016 р.; 

г) 1 вересня 2016 р.; 

ґ) 1 лютого 2017 р.; 

д) 17 травня 2017 р.; 

е) 1 вересня 2017 р.; 

є) правильних відповідей немає. 

    Література [1; 3; 5; 6; 8; 11; 12; 17-19]  

 Тема 12. Позиції та інтереси держав-членів у формуванні Східної 

політики ЄС на початку ХХІ ст. Сценарії, проблеми і фактори майбутнього 

європейської інтеграції України. 

1. Інтереси ЄС у Східній Європі.  

2. Формування нового східного виміру політики ЄС на завершальному етапі 

розширення на Схід.  

3. Позиції окремих держав - членів ЄС щодо формування східної політики ЄС. 

4. Сучасні чинники і перспективи євроінтеграційного курсу України.  

5. Внутрішні та зовнішні чинники стримування євроінтеграційного курсу 

України. 

6. Роль політичного чинника у стратегії розширення ЄС.  

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте позиції сторін в ході переговорів щодо нової базової угоди між 

Україною та ЄС. 

2. Проаналізуйте роль політичного чинника в стратегії розширення ЄС. 

3. Які внутрішні чинники стримують євроінтеграційний курс України? 

4. Чи відповідає інтеграція України до ЄС важливим інтересам українського 

народу? 

5. Яким чином Російська Федерація перешкоджає вступу України до 

Європейського Союзу? 

6. Опишіть значення політичних факторів у формуванні стратегії розширення ЄС. 
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7. Який інтерес має ЄС у Східній Європі? 

8. Назвіть основні фактори майбутньої європейської інтеграції України. 

9. Охарактеризуйте інтереси держав-членів у формуванні Східної політики ЄС на 

початку ХХІ ст.  

Теми рефератів: 

1. Позиції держав-членів у формуванні Східної політики ЄС на початку ХХІ ст.  

2. Інтереси держав-членів у формуванні Східної політики ЄС на початку ХХІ ст.  

3. Сценарії майбутнього європейської інтеграції України. 

4. Проблеми і фактори майбутнього європейської інтеграції України. 

5. Євроінтеграційний досвід Польщі: уроки для України. 

Тестові завдання: 

І. До головних внутрішніх чинників стримування євроінтеграційного курсу 

України можна віднести: 

а) наявність високого рівня корупції в Україні та недостатні заходи з боку органів 

державної влади, спрямовані на боротьбу з нею; 

б) низький рівень життя населення; 

в) недостаній соціально-економічний розвиток країни та низьке економічне 

зростання; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До головних зовнішніх чинників стримування євроінтеграційного курсу 

України можна віднести: 

а) небажання частини держав-членів Європейського Союзу бачити в своєму 

складі Україну; 

б) протидія з боку Російської Федерації; 

в) бойові дії на Сході України; 
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г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Європейські бюрократи, відповідаючи на виклики розширень ЄС на Схід 

вирішили зупинитися саме на концепції “Європейської політики сусідства” 

(ЄПС), хоча насправді, ініціатори даного проекту – Велика Британія та 

скандинавські держави, пропонували у початкову варіанту помітно відмінні 

положення ніж ті, що пізніше були впроваджені у життя Європейською 

Комісією. Причинами формування Євросоюзом саме такої уніфікованої 

форми відносин зі своїми сусідами можуть бути наступні причини:   

а) бажання забюрократизованих структур Європейського Союзу, який перебуває в 

умовах хронічного дефіциту загальноєвропейського бюджету спростити, 

здешевити та полегшити адміністрування Спільною зовнішньою та безпековою 

політикою, передусім відносинами з найближчими сусідами; 

б) намагання штучним чином призупинити процес подальшого розширення на 

Схід, одночасно з гальмуванням європейських прагнень ряду країн східної 

Європи; 

в) бажання ЄС, у цілому, та провідних його учасників, зокрема, враховувати 

точку зору Російської Федерації при здійсненні своєї зовнішньої політики з метою 

забезпечення стабільного партнерства між Брюсселем та Москвою в енергетичній 

сфері та у питаннях глобальної політики; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІV. Перспективними складовими “Східного виміру” є: 
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а) Допоміжна адаптаційна програма, спрямована на пропагування європейських 

норм у законодавствах окремих країн, а також європейських економічних і 

політичних стандартів. Така програма мала б, по-перше, довгостроковий вимір, 

що базувався б на формулі “відкритих дверей”, тобто можливості вступу до ЄС 

всіх європейських держав, по-друге, короткострокову систему заохочень за 

прогрес у процесі пристосування до норм Євросоюзу;  

б) вимір правосуддя і внутрішніх справ, спрямований на вирішення проблем, 

пов'язаних зі східним кордоном ЄС, тобто його модернізацією, підвищенням 

якості та кількості прикордонних служб, а також інтенсифікацією співпраці між 

ЄС і його східними сусідами у сфері боротьби з різного роду організованою 

злочинністю. Для цього варто започаткувати ряд міжнародних програм 

спрямованих на оптимізацію співпраці прикордонних служб та захисту кордонів;  

в) транскордонна співпраця, що полегшує взаємні контакти локальних спільнот 

по обидва боки кордону Євросоюзу та, водночас, запобігає нелегальній еміграції;  

г) суспільний діалог, що передбачає підтримку співпраці поміж неурядовими 

організаціями й органами місцевого самоврядування країн ЄС та їх партнерами з 

пострадянського простору поза межами ЄС; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

V. Головною метою політики  “Східного виміру” для України є: 

а) перспектива здобуття членства в ЄС; 

б) налагодження контактів безпосередньо між громадянами зацікавлених держав і 

підтримка локальних ініціатив на рівні НУO та органів місцевого 

самоврядування; 

в) програма підтримки розвитку транспортної інфраструктури, що має за мету 

розбудову і модернізацію нині існуючої комунікаційної та транспортної 

інфраструктури, що поєднує країни Євросоюзу з Україною, Білоруссю, 
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Молдовою, Росією, Грузією, Азербайджаном та іншими країнами; 

г) визначення найбільш доцільних інвестицій, здатних сприяти поліпшенню 

комунікації між східними сусідами ЄС і країнами-членами, надання експертних 

консультацій у процесі опрацювання проектів конкретних заходів та допомогу в 

пошуку інвесторів; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

VІ. Головними наслідками встановлення зони вільної торгівлі з державами 

ЄС для України є:  

а) можливість безмитно реалізовувати на ринку ЄС ряд вітчизняних товарів та 

послуг; 

б) збільшення товарообігу між Україною та ЄС; 

в) можливість офіційного працевлаштування українських громадян в державах 

ЄС; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [1; 3; 5; 6; 8; 11; 12; 17-20] 
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