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У розділі 7.
«УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ» розкриваються питання міжнародної інтеграції та глобалізації,
а також розглядається роль і місце України у європейському
та світовому співтоваристві.

У темі 7.1. «Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину» учні
зможуть довідатися про вплив глобалізації на розвиток сучасного світу, проаналізувати переваги і недоліки
глобалізаційних процесів. Основними поняттями у вивченні теми є глобалізація та антиглобалізм.
Зміст цієї теми розкривається у таких модулях:
1. В чому суть глобалізації.
2. Якими є масштаби глобалізації.
3. Якими є наслідки глобалізації.

Тема 7.2. «Що загрожує стабільному і безпечному існуванню сучасного світу» передбачає дослідження
суті і змісту глобальних проблем, аналіз шляхів і можливостей їхнього вирішення, усвідомлення загроз, які
стоять перед цивілізацією і необхідності спільних зусиль та важливості внеску кожного для подолання цих
загроз. Школярі дізнаються зміст понять «глобальні проблеми людства», «міграція».
Тема містить такі модулі:
1. У чому суть глобальних проблем людства.
2. Як міграція впливає на ситуацію у світі та Україні.

З теми 7.3. «Якими є сучасні міжнародні відносини» старшокласники дізнаються про актуальні загрози
та гарантії дотримання міжнародної безпеки. Після вивчення цієї теми учні зможуть оперувати такими термінами, як: міжнародне право; система безпеки і співробітництва в Європі; міжнародне гуманітарне право.
Тема складається з таких модулів:
1. Які відносини є міжнародними.
2. Як міжнародне право врегульовує систему безпеки у світі.
3. Яку роль відіграє Міжнародне гуманітарне право.
4. Як тероризм впливає на міжнародну безпеку.

Тема 7.4. «Як здійснюється співпраця в Європі та світі» присвячена дослідженню діяльності міжнародних організацій та їхньої ролі для регіону, світу та України. Школярі зможуть проаналізувати, яким чином
міжнародні організації сприяють співробітництву у світі, збереженню миру та безпеки. Ключові поняття: міжнародна співпраця, міжнародні організації.
Модулі цієї теми:
1. Як діє система міжнародного співробітництва.
2. Як Організація Об’єднаних Націй захищає права та сприяє миру.
3. Збереження міжнародного миру і безпеки.
4. Програма сталого розвитку ООН.
Під час вивчення теми 7.5. «Які можливості для України дає співпраця з міжнародними організаціями» учні дізнаються про співпрацю України з міжнародними організаціями, зокрема, її роль в ООН, ОБСЄ, Раді
Європи, СОТ. Отримають змогу проаналізувати, які можливості для України відкриває членство в тих чи інших
міжнародних інституціях, зрозуміють значення понять: ООН, ОБСЄ, Рада Європи, СОТ.
Зміст теми розкривається у модулях:
1. Якими є масштаби і характер діяльності України в міжнародних організаціях.
2. Яку роль у міжнародному співробітництві відіграють неурядові організації (НУО).
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МЕТОДИЧНІ ТА ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ
Тема 7.6. «Як і чому відбувається процес європейської інтеграції» висвітлює інформацію про витоки
і процес європейської інтеграції. Старшокласники зможуть проаналізувати основні принципи інтеграційної розбудови ЄС та головні аспекти Європейської політики добросусідства, обговорити проблеми, пов’язані з перспективами збереження та розширення ЄС. Ключові терміни цієї теми: інтеграція, євроінтеграція,
Європейський Союз, Європейська політика сусідства, Східне партнерство.
Тема містить такі модулі:
1. Яким був шлях європейців до об’єднаної Європи.
2. Якими є цілі та цінності ЄС.
3. Як працюють інституції ЄС.
4. Як відбувається розширення ЄС.
У темі 7.7. «Як реалізується європейський вектор розвитку України» учні ознайомляться з критеріями, яким мають відповідати країни-кандидати на вступ до Європейського Союзу. Вони отримають нагоду
проаналізувати можливості входження у спільноту європейських розвинутих країн, а також зрозуміти роль
Угоди про асоціацію Україна ― ЄС та скласти свою думку щодо перспективи європейського членства України.
Після вивчення теми школярі зможуть вільно оперувати термінами «Східне партнерство», «Угода про асоціацію Україна — ЄС».
Модулі теми:
1. Яку політику здійснює ЄС щодо сусідів.
2. Яку роль відіграє Угода про асоціацію Україна ― ЄС.
3. Якими є перспективи європейського членства України.

Майстерня громадянина – практичне заняття, що завершує розділ, присвячене темі волонтерства. У волонтерів доволі широкий спектр діяльності – це допомога хворим, людям з інвалідністю, літнім людям, безробітним, бездомним, безпритульним особам, багатодітним сім’ям та сиротам, іншим кризовим категоріям
населення тощо.
Заключне заняття до курсу громадянської освіти "Світове кафе" передбачає рефлексію учнів щодо їхного
досвіду вивчення розділів курсу громадянської освіти. Учням пропонується ще раз ознайомитися з тематикою розділів курсу, оцінити важливість набутих громадянських компетентностей задля...................
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Розділ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

Тема 7.1

Яким є вплив глобалізаційних процесів
на економіку, культуру, довкілля, людину

Із цієї теми ви довідаєтеся про вплив глобалізації на розвиток сучасного світу, зможете проаналізувати переваги і недоліки глобалізаційних процесів.
Основними поняттями у вивченні теми є глобалізація та антиглобалізм.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Обговорюємо

Досліджуємо масштаб і сфери впливу глобалізації.
Розуміємо суть глобалізації та можливості її впливу на наше життя.
Діємо, ведучи аргументовану дискусію про можливості збереження суверенітету національних держав в умовах глобалізації.

Життєві виміри моєї сім’ї, родини
Проаналізуйте своє щоденне життя упродовж кількох останніх років.
Чи є у вас друзі в соціальних мережах, що мешкають в інших країнах?
Товари виробників із яких країн ми здебільшого купуємо?
Фільми яких країн переглядаємо, яку музику слухаємо, тощо?
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Складіть умовну карту економічних та соціальних вимірів вашого особистого життя, життя вашої сім’ї, родини. Обговоріть їхні масштаби.

Тема 7.1. Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину

Модуль 1 			 В чому суть глобалізації
Глобалізація (франц. та
англ. global ― загальний,
всесвітній, від лат. globus ―
куля) ― економічні, торговельні, фінансові, технологічні, політичні, соціальні,
трудові, інформаційні та інші
процеси, що мають глобальний масштаб і планетарний
характер.

Сучасний світ при всьому своєму різноманітті єдиний, і його частини
тісно взаємопов’язані. Людство розвивається, розширюючи свої зв’язки й
контакти. Люди дедалі більше усвідомлюють себе як єдину спільність, де
кожен пов’язаний з багатьма тисячами інших осіб у всіх куточках Землі.
Відбувається посилення контактів між людьми з різних країн, організаціями та іноземними державами, зростає взаємозалежність між ними.
Саме цей процес називають глобалізацією.
Сутність поняття «глобалізація» має три основні аспекти: зменшення
перешкод для економічної, політичної і культурної взаємодії країн та народів; тенденції до утворення більш уніфікованого економічного, політичного і культурного простору; утворення структур глобальної керованості.
Суть глобалізації

Є кілька підходів до дослідження глобалізації

Досліджуємо
та аналізуємо

Економічний аспект

транснаціональні корпорації та банки,
транскордонний рух фінансів і робочої сили,
єдине ринкове господарство

Політичний аспект

зростання впливу міжнародних урядових,
неурядових і транснаціональних організацій

Комунікативний
аспект

Інтернет, зростання мобільності населення
(туризм, міграції), міждержавна інтеграція

Соціальний аспект

завдяки медіа та Інтернету формується
глобальна громадська думка

Відомі бренди
Розгляньте логотипи відомих у світі організацій. Де ви могли їх спостерігати у своєму житті?
Згадайте, ще інші логотипи відомих у світі брендів, додайте їх до списку.
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Згрупуйте згадані вами відомі організації за різними сферами суспільного життя (див. таблицю на с. 8).
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Економіка

?

?
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?

?
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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Спорт

Екологія

?

Соціальні
комунікації

?

Транспорт

?

Фінанси

?

?

?

?

Культура

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Модуль 2 			 Якими є масштаби глобалізації
Глобалізація означає залучення великої частини людства в єдину відкриту систему суспільно-політичних, економічних та культурних зв’язків
на основі новітніх інформаційних технологій і телекомунікацій. Водночас
цей процес веде до зростання взаємодії між державами і безпосередньо поміж людьми.
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Тема 7.1. Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину

Цікаво знати
Рівень залучення країни до глобалізаційних процесів можна з’ясувати
за допомогою індексу глобалізації. Цей показник щорічно визначається
двома установами ― рейтинговою компанією «Е. Т. Керні» (A. T. Kearney)
спільно з журналом «Форин полісі» («Foreign Policy») та Швейцарським інститутом дослідження бізнес-циклів.
Наприклад, індекс глобалізації, що його розраховують швейцарські фахівці, враховує три групи показників:
показники економічної глобалізації (обсяги зовнішньої торгівлі держави, прямих іноземних інвестицій, заробітну плату, рівень торговельних
бар’єрів, тощо);
показники соціальної глобалізації (мобільність населення, міжнародних поштових відправлень, грошових переказів, кількість користувачів Інтернету, телеканалів, періодичних та інших видань тощо);
показники політичної глобалізації (членство в міжнародних організаціях, участь країни в місіях Ради безпеки ООН, кількість іноземних дипломатичних представництв, міжнародних домовленостей тощо).
Значення індексу варіюються у проміжку від 0 до 100. Чим кращі результати за всіма складовими має держава, тим вищим є її загальний показник рівня глобалізації.
Громадянська реклама

У країнах із вищим рівнем глобалізації
вищий рівень доходів на одну
особу, тоді як індекс сприйняття
корупції ― нижчий.

Антиглобалізм ― загальний термін, що описує політичну позицію людей, що
протистоять політиці глобалізації. Цей процес шкодить
демократії, правам людини,
навколишньому середовищу
і, особливо, суспільствам країн, що розвиваються.

У країнах із вищим рівнем глобалізації є вищий рівень доходів на одну
особу. Вищими, як правило, є й інші показники суспільного добробуту, зокрема, індекс людського розвитку, індекс економічної свободи. Вищими
також є індекси глобальної конкурентоспроможності і конкурентоздатності бізнесу, тоді як індекс сприйняття корупції ― нижчим.
Загалом рівень залучення України до глобалізаційних процесів оцінюється як помірний.
Ознайомтеся з інформацією про індекс глобалізації. Визначте, які показники впливають на рівень залучення країни до глобалізаційних процесів.

Web-активність

Ознайомтеся із рейтингом країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017–2018.
Визначте індекс глобальної конкурентоспроможності України та чинники впливу на цю ситуацію.
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Модуль 3			 Якими є наслідки глобалізації
Ставлення світової спільноті до глобалізації є неоднозначним, а часом і
діаметрально протилежним. Це пов’язано з різними поглядами на наслідки глобалізації, в якій одні вбачають серйозну загрозу світовій системі, а
інші ― засіб подальшого прогресу.

Дискусія

Переваги та виклики глобалізації
Ознайомтеся зі змістом документів та визначте свою позицію щодо глобалізаційних процесів, вислухайте позиції ваших однокласників, обговоріть їх.

Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй,
прийнята 08.09.2000 р.
«Головним завданням, що стоїть перед нами сьогодні, є забезпечення
того, щоб глобалізація стала позитивним чинником для всіх народів світу.
Це мотивовано тим, що глобалізація хоча й відкриває широкі можливості, її
благами зараз користуються досить нерівномірно, так само нерівномірно
розподіляються її витрати. Глобалізація може мати всеохоплюючий і справедливий характер лише завдяки широкомасштабним і наполегливим зусиллям щодо формування спільного майбутнього, заснованого на нашій
спільній приналежності до роду людського в усьому його різноманітті».

Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН (1997–2006 рр.)
«Врешті-решт, глобалізація ― продукт людської діяльності, а не сил
природи. І в наших силах керувати цим процесом набагато краще, ніж ми
це робимо зараз».
Мойзес Наїм, венесуельський економіст,
головний редактор журналу «Форин полісі»
«…Є беззаперечні підстави вважати, що чим більше в людей інформації, тим легше вони можуть дізнаватися, як живуть інші. Це також дає нам
сильні стимули прагнути до свободи і боротися за неї. Отже, очевидним є
зв’язок між новими технологіями соціальних та транспортних комунікацій
і політичними революціями 1990-х років, які відкрили кордони і породили
хвилю демократизації…».
Дені Родрик, професор Гарвардського університету
«Ми не можемо одночасно підтримувати демократію, національне самовизначення та економічну глобалізацію. Якщо нам потрібна більш глибока глобалізація, потрібно відмовитися або від національної держави,
або від демократичної політики. Якщо ми хочемо зберігати і зміцнювати
демократію, нам доведеться робити вибір між національною державою і
міжнародною економічною інтеграцією».
Хав’єр Солана, Генсек НАТО (1995–1999 рр.), Генеральний секретар
Ради ЄС (1999–2009 рр.)
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«“Повернемо контроль над країною” ― таким було переможне гасло
прихильників брекзиту ― британських виборців, які підтримали вихід з
ЄС<...> Їхній підхід полягає в гальмуванні глобалізації і зміцненні демократії в межах національних держав».

Застосуйте набуті знання і досвід

Підготуйте плакат на підтримку глобалізаційних процесів або навпаки ― на їх засудження. Розмістіть такі плакати у вашому класі чи школі,
обговоріть їх зміст.

Плакати студентів Української академії друкарства:
Люся Ващук "DARTS. Ти потенційна мішень"
Ярина Каторож "Планета згасає"
Сабіна ____ "Забуваю рідну мову"
Андрій Пестов "Обережно глибоко!"
Ярина Шеремета "Пошуки Європи"
Автор "Слід майбутнього"
Кервник Ольга Борисенко
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Тема 7.2

Що загрожує стабільному і безпечному
існуванню сучасного світу

Тема передбачає дослідження суті і змісту глобальних проблем, аналіз шляхів і можливостей їхнього вирішення, усвідомлення загроз, які стоять перед
цивілізацією і необхідності спільних зусиль та важливості внеску кожного для подолання цих загроз. Ви опрацюєте поняття «глобальні проблеми
людства», «міграція».

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо глобальні ризики розвитку людської цивілізації.
Розуміємо причини та наслідки міграційних процесів в Україні та світі;
взаємозалежність життя місцевої громади, України, Європи та світу.
Діємо, створюючи плакат, присвячений Цілям сталого розвитку в Україні.

Громадський проект
"Країна без сміття"

Дискусія

Мій день у сучасному світі
Ознайомтеся з поданою інформацією,
Проаналізуйте свій вчорашній день, перелічіть, якими благами цивілізації ви користувалися, наприклад, електрика, тепла вода, транспорт, папір, тощо.
З якими викликами для сучасного світу повязані ці блага?
Чи можете Ви від них відмовитися?
Що потрібно зробити, щоби їх зберегти?
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Модуль 1			 У чому суть глобальних проблем людства

Досліджуємо
та обговорюємо

Глобальні
проблеми
людства ― комплекс проблем і ситуацій, що торкаються життєвих інтересів
усіх народів світу, характеризуються
динамічністю,
потребують для свого розв’язання колективних зусиль
світової громадськості і від
вирішення яких залежить
подальший прогрес людства
та збереження цивілізації.

Перед світовою цивілізацією відкрито нові можливості розвитку. Поява
нових технологій, подальше освоєння космосу, інші досягнення, які сьогодні є фантазією, а завтра стануть реальністю. Водночас з’являються нові
виклики і загрози. Лише в останні десятиліття почали вивчати процеси,
що відбуваються у природі й суспільстві з погляду виживання людської
цивілізації.
Проаналізуйте подану інформацію. Обговоріть, чому звернення вчених
називається «Попередження людству».

Попередження людству
2017 року понад 15 тис. учених зі 184-х країн підписали документ, що
описує глобальні загрози цивілізації ― друге «Попередження людству»
(перше «Попередження людству» вийшло 1992 року). Головна проблема,
на думку авторів документа, ― глобальна зміна клімату. Від 1992 року середня температура підвищилася більш ніж на півградуса за Цельсієм, а
щорічні викиди вуглекислого газу зросли на 62 %. Також зменшилася кількість лісів, скоротилася кількість риби.
«Скоро буде надто пізно, щоб відхилитися від нашої траєкторії падіння», ― зауважують вчені. Вочевидь, населення планети Земля стало на
шлях відкритої конфронтації з природою. Дослідників турбує та міра шкоди, яку щорічно наносить людина своїм існуванням. Потенційно це може
привести до виснаження озонового шару, винищення флори й фауни в океанах, лісах, а також інших негативних для людства наслідків.
Громадянська реклама

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ:
• Вимагають зусиль усієї світової спільноти
• Потребують невідкладних рішень
• Торкаються інтересів усіх народів і держав
• Мають планетарний, загальносвітовий характер
• Загрожують усьому людству
Глобальні проблеми загалом є закономірним наслідком ситуації, що
склалася на планеті Земля на межі XX–XXI ст.
Всесвітній економічний форум (ВЕФ) ― міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві. Місією організації є «прагнення до поліпшення
стану світу через залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних, регіональних, галузевих завдань».
Щорічна зустріч під егідою Форуму проводиться в Давосі (Швейцарія), щоб
обговорити найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.
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http://reports.weforum.
org/global-risks-2018/
files/2018/01/II.-Risksevolution-table-mid.png
КОД для топу

ТОП-5 найбільш імовірних ризиків для сучасного світу визначають
у щорічній «Доповіді про глобальні ризики», яку за традицією готують
представники Всесвітнього економічного форуму напередодні зустрічі
в Давосі. Мається на увазі, що саме співпраця між політиками, бізнесменами і громадянським суспільством сприятиме заміні короткострокових
ситуативних рішень на довгострокові стратегії управління безпекою.

Досліджуємо
та обговорюємо

Ознайомтеся з інформацію про діяльність Всесвітнього економічного
форуму (ВЕФ):
Які головні загрози людству визначалися експертами Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі в різні роки?
Проаналізуйте головні загрози людству, які тенденції прослідковуються у їхніх проявах. Чи можете ви назвати приклади глобальних проблем,
які локалізуються у вашому населеному пункті, регіоні, нашій країні?

Модуль 2 			 Як міграція впливає на ситуацію у світі та Україні
Міграція
населення
(лат. migratio ― переселення) ― переміщення людей
через кордони тих чи інших
територій зі зміною місця
проживання назавжди або на
певний тривалий час.

Історію людства можна назвати епохою людських переселень.
Депортації, стихійні лиха, економічні умови, військові дії, матеріальні причини примушували людей залишати порожніми рідні домівки й нажите добро та розпочинати на новому місці все спочатку. Зміна оточення на нове ―
тривале чи короткочасне ― пов’язана для мігрантів як зі сподіваннями, так
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Зовнішні міграції ― це
переміщення населення між
країнами, групами країн.
Характеризуючи
зовнішні
міграції, користуються термінами еміграція (виїзд населення із країни), імміграція
(в’їзд населення в країну).
Якщо людина залишила свою
країну, вона стає емігрантом, а при в’їзді до іншої країни відповідно іммігрантом.

Внутрішні міграції ― це
переміщення населення в
межах тієї чи іншої країни,
між
z
z її регіонами, населеними
пунктами.

й з небезпеками. Прибульців зазвичай тривалий час вважають «чужими».
Проте також цінують переселенців як фахівців, які привозять зі собою на
нову батьківщину ремісничі чи мистецькі вміння і цікавий досвід. Нерідко
вони впливають на культуру місцевого населення та спричиняють зміни у
способі їхнього життя.
Слово «міграція» означає ― рух населення, метою якого є зміна проживання назавжди чи на певний період. Міграціями зазвичай вважають масові переселення людей під впливом певних історичних процесів. Найбільш
поширеними мотивами міграцій є економічні, соціально-побутові, політичні, релігійні, воєнні чинники, а також стихійні лиха.

Розглядаємо
та обговорюємо

Розгляньте причини еміграції та імміграції. Перегляньте відео «Чому
люди мігрують».
Наведіть відомі вам приклади таких міграції в Україні та інших країнах
світу та обговоріть їх.

Web-активність

Ознайомтеся із статистикою щодо міграцій, розробленою організацією
CBDOS. Перейдіть за посиланням.
Визначте:
zz динаміку збільшення кількості біженців у світі;
zz розподіл біженців по регіонах у світі;
zz основні країни ЄС, які приймають біженців.
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Міграційні процеси, що постали перед людством, значним чином стосуються й України. 2014 року Україна стала об’єктом збройної агресії.
Внаслідок військового конфлікту на Сході України та окупації Криму, станом на 2 травня 2018 року, за даними Міністерства соціальної політики
України, взято на облік 1 500 186 переселенцівз Донбасу і Криму. Серед вимушених переселенців біля 170 тис. дітей.
У моєму класі з’явилися новенькі хлопці (вимушені переселенці ― прим. авт.).
Я і мій клас зустріли їх спокійно і допомагали адаптуватися: розповідали їм
про вчителів і про школу, показували наше красиве, маленьке і чисте місто.
Їм сподобалося наше місто, але все ж у їхніх серцях залишається рідне місце
проживання. По святах ми збираємося, гуляємо і спілкуємося на різні теми. Наше
місто люб’язно прийняло біженців і дало їм притулок.
Ігор К., 12 років, м. Біла Церква

Місто, в якому я живу, розташоване в зоні проведення АТО. До нас приїхало багато
людей ― переселенців. У нашому класі також є діти, які переїхали сюди жити. Я
розумію, що відчувають ці люди, і що довелося їм подолати. Вони залишили своїх
друзів та змушені були покинути рідну домівку. Я і мої однокласники, а також
вчителі намагаємося допомогти їм. З їх появою наш клас став ще дружніший та
більш згуртований. Вони служать прикладом для нас, що не потрібно здаватися
та опускати руки. Зараз ми з ними як одна родина.
Євген Я., 15 років, м. Бахмут

Ознайомтеся із думками ваших ровесників про переселенців.
Із якими проблемами стикаються внутрішньо переміщені особи (ВПО)
в Україні?
Як місцеве населення реагує на новоприбулих із числа ВПО?
Чим вони можуть їм допомогти.

Досліджуємо
та аналізуємо

Застосуйте набуті знання і досвід
Відшукайте у своїй громаді людей, які нещодавно переїхали до вас, чи
поспілкуйтеся через Інтернет з тими, які залишили ваш край. Поставте
їм декілька запитань.
Що змусило їх змінити місце проживання?
Які очікування, надії чи побоювання пов’язували мігранти із зміною місця
проживання?
Як люди влаштовувалися на новому місці?
Як місцеві жителі зреагували на новоприбулих?
Чи могли мігранти повноцінно інтегруватися в місцеву громаду?
Чи мали можливість мігранти зберегти свою культуру (одяг, мову, традиції, релігію тощо)? Чи відчували в цьому потребу?
Яким чином представники місцевих культур співіснують і взаємодіють?
Підготуйте одну із таких історій для представлення у класі.
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Тема 7.3

Якими є сучасні міжнародні відносини

У цій темі ви дізнаєтеся про актуальні загрози та гарантії дотримання
міжнародної безпеки, а також проаналізуєте стандарти міжнародної поведінки держав щодо підтримання міжнародного миру і безпеки. Ви зможете оперувати такими термінами, як: міжнародне право, система безпеки і
співробітництва в Європі, міжнародне гуманітарне право.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин.
Розуміємо принципи міжнародних відносин.
Діємо, проводячи дослідження сучасного міжнародного безпекового
середовища.
«У сучасному світі є багато речей, що викликають занепокоєння. Зараз, мабуть,
найбільш непевний момент у міжнародних відносинах від часів завершення Другої
світової війни».
Христя Фріланд, міністр закордонних справ Канади
(під час виступу на саміті найвпливовіших жінок світу за версією часопису
«Фортуна» («Fortune»), жовтень 2017 року.

Фото: U.S. Department of State
from United States, https://
commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=56072201

Ознайомтеся з цитатою Міністра закордонних справ Канади Христі
Фріланд. Чим, на вашу думку, обумовлене занепокоєння політикині?
Дізнайтеся більше про походження та політичну кар’єру Христі Фріланд.
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Модуль 1 			 Які відносини є міжнародними
Міжнародні
відносини ― система транскордонних соціальних взаємодій,
суб’єктами яких є держави,
міжнародні міжурядові та
міжнародні неурядові організації, транснаціональні
корпорації та, за особливих
умов, приватні особи.

Аналізуємо
ситуацію

Міжнародні відносини як сфера людського співіснування охоплюють
політичні, економічні, правові, дипломатичні, культурні та інші зв’язки
між державами, народами, соціальними групами й організаціями, які діють
на міжнародній арені.
Упродовж історичного розвитку людської цивілізації міжнародні відносини завжди займали значне місце у політичному та суспільному житті. На
межі тисячоліть їхнє значення, під впливом глобалізації, суттєво зросло,
оскільки сучасні країни перебувають у стані різноманітних і багатогранних взаємодій.
Проаналізуйте інформацію, подану в повідомленнях. Визначте основних
учасників міжнародних відносин. Які засоби переважають у взаємодії
учасників міжнародних відносин на сучасному етапі?
Зіставте подані приклади з різними сферами міжнародних відносин:
zz економічні
zz політичні
zz військові
zz культурні

22 вересня 2000 року в румунському місті Ботошани була підписана
Угода про утворення Єврорегіону «Верхній Прут», до складу якого увійшли
Чернівецька область України, Бельцький і Єдинецький повіти Республіки
Молдова, а також Ботошанський і Сучавський повіти Румунії. Український
уряд визначив Єврорегіон «Верхній Прут» як пілотний для «експериментального опрацювання в його межах механізмів транскордонного співробітництва як елементів процесу європейської інтеграції і розбудови регіональної політики».

Внаслідок хімічної атаки в Сирії у квітні 2018 року постраждали понад
1000 людей і вже підтвердили 70 смертей.
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Міжнародна коаліція на чолі зі США заявила про звільнення від бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) 7,5 млн осіб. Про
це повідомляє прес-служба Глобальної коаліції у Твіттері.
Як відомо, міжнародна коаліція під керівництвом США включає понад
70 країн ― більшість членів ЄС, усі 27 членів НАТО та ін. Вона діє проти ІДІЛ
в Іраку з дозволу місцевої влади.

Естонія, Литва та Словенія підписали меморандум про порозуміння та
співпрацю з Китаєм щодо впровадження економічної ініціативи «Один
пояс ― один шлях».

У першу добу дії безвізового режиму, який вступив в дію 11 червня
2017 року, загальна кількість пасажирів з України, які перетнули митний
кордон з країнами Європейського Союзу зросла на 7 % та склала 53 428
осіб.

http://ua.korzonews.info
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Модуль 2 			 Як міжнародне право врегульовує систему безпеки у світі
Міжнародні відносини регулюються нормами міжнародного права.
Основні принципи міжнародного права закріплені в Статуті ООН (преамбула, Статті 1 і 2).
Принципи міжнародного права
zz Незастосування сили або загрози силою
zz Невтручання у внутрішні справи
zz Співробітництво держав
zz Суверенна рівність держав
zz Непорушність державних кордонів
zz Рівноправ’я і самовизначення народів
zz Мирне розв’язання міжнародних суперечок
Саме на дотриманні сторонами основних принципів міжнародного
права ґрунтується мирне співіснування, система міжнародної безпеки.
Відсутність прямої чи прихованої загрози виникнення конфліктів або
здатність провідних держав світу, міжнародних організацій ефективно їм
протистояти сприяє міжнародній співпраці. Лише в такому випадку можуть виникати близькі й навіть спільні інтереси, потреба в реалізації яких
визначається необхідністю знайти адекватні відповіді на нові виклики котрі пов’язані з глобальними проблемами людства.
Глобалізація змушує держави змінити не тільки свої підходи до визначення суті нових загроз і викликів, а й розробити нові інструменти їхньої
нейтралізації.

Web-активність

Ознайомтеся з текстом Декларації про принципи міжнародного права,
що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Прочитайте аналітичну доповідь на тему: «Зовнішня політика України
в умовах кризи міжнародного безпекового середовища».
Поміркуйте, які стандарти міжнародної поведінки держав щодо підтримання міжнародного миру і безпеки встановила Декларація про
принципи міжнародного права?

Досліджуємо
та обговорюємо

Відповідно до основних принципів міжнародного права доберіть аргументи, які свідчать про їхнє дотримання чи порушення.
На сьогодні міжнародне безпекове середовище перебуває в стані кризи, сутність якої полягає у руйнуванні засад світового ладу, сформованого
після Другої світової війни та закріпленого у Статуті ООН, Гельсінському
Заключному Акті, у базових документах інших міжнародних організацій і підтвердженого численними угодами дво- та багатостороннього
характеру.
Наведіть приклади проявів кризи міжнародного безпекового середовища.
Які можуть бути відповіді на сучасні виклики міжнародного безпекового середовища? Що може бути гарантією дотримання міжнародної
безпеки?
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Модуль 3 			 Яку роль відіграє Міжнародне гуманітарне право
Міжнародне право ― це
система юридичних принципів і норм договірного і
звичаєвого характеру, які
виникають у результаті погодження між державою та
іншими суб’єктами міжнародного співтовариства і регулюють відносини з метою
мирного співіснування.

Відповідно до основних принципів міжнародного права та положень
Статуту ООН, держави повинні вирішувати міжнародні спори мирними засобами. Втім, незважаючи на те, що збройні конфлікти заборонені, вони
усе ж відбуваються. Хоча масштабні війни, які охоплювали цілі континенти, зникли, людство досі не навчилось мирно співіснувати. Зараз у світі
нараховується майже чотири десятки збройних конфліктів, один з яких
триває і в Україні.
На сьогодні відсутній дієвий міжнародний механізм, який би не допускав
виникнення збройних конфліктів. Міжнародне право враховує цю реальність супільного життя і містить спеціальну систему міжнародно-правових
норм і механізмів їхньої реалізації. Міжнародне гуманітарне право (право
збройних конфліктів) спрямоване саме на захист жертв збройних конфліктів, тобто на захист прав людини в ситуаціях, коли основні механізми захисту прав людини не працюють чи малоефективні.
Громадянська реклама

В періоди миру держави повинні
творити якомога більше добра,
а в період війни ― якомога менше зла.

Шарль-Луї Монтеск’є, французький філософ
Міжнародне гуманітарне право (МГП, інші назви ―
право війни, право військових конфліктів) ― галузь
міжнародного права, головна
мета якої полягає в гуманізації ведення військових дій
та полегшення страждань
жертв війни. МГП застосовується в ситуаціях збройних
конфліктів, як міжнародних,
так і внутрішніх.

Основними завданнями міжнародного гуманітарного права є захист
цивільних осіб та тих, хто припинив брати участь у збройних діях, а також
регулювання засобів і методів ведення війни
Об’єкти, які перебувають
під захистом міжнародного
гуманітарного права

Особи, міжнародного
гуманітарного права

медичні формування

жертви збройних конфліктів

санітарно-транспортні засоби

медичний і духовний персонал

цивільні об’єкти
культурні цінності

парламентери і особи, які їх
супроводжують

особливо небезпечні об’єкти

персонал цивільної оборони

об’єкти цивільної оборони

персонал, який відповідає за
захист і охорону культурних
цінностей

санітарні зони (місцевості)
місцевості, що не обороняються
демілітаризовані зони

персонал, який бере участь
у гуманітарних акціях

напад на такі об’єкти заборонено

напад на таких осіб забороняється
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Тероризм ― суспільно
небезпечна діяльність, яка
полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні
насильства шляхом захоплення заручників, підпалів,
убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні
в чому не винних людей, або
погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення
злочинних цілей.
http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/z0704-17

Web-активність
Заборонені методи і засоби ведення воєнних дій
Ознайомтеся із Інструкцією про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України (відповідно до Наказу
Міністерства оборони України від 23.03.2017 (параграф 3)).
Визначте заборонені методи та засоби ведення воєнних дій.

Web-активність

Де і чому відбуваються конфлікти?
Американський Центр всеохопного миру (CSP), за даними на початок
2017 року, нарахував у світі 36 воєн. Безпосередню участь у них беруть 28
держав. З них майже половина має затягнуті конфлікти ― такі, що тривають понад 10 років. Це Афганістан (36 років), Колумбія (39 років), М’янма
(66 років), Сомалі (26 років) та ін.

Перейдіть за посиланням і розгляньте карту. Дізнайтеся про стан роз-

витку подій у найбільш конфліктних зонах світу.
Знайдіть на карті інформацію про збройний конфлікт на Сході України.
Перегляньте найбільші зони конфліктів у світі.
Об’єднайтеся в групи і визначте, як довго триває той чи інший конфлікт,
що стало його причиною, і як він розвивається на теперішній час.

Модуль 4 			 Як тероризм впливає на міжнародну безпеку
Досліджуємо
та обговорюємо

Ознайомтеся із наведеними історіями, пригадайте, які ще найбільш відомі терористичні акти відбулися у світі упродовж останніх років.
Які причини, на вашу думку, спонукають терористів здійснювати злочинні дії?
Яким чином ми можемо разом запобігти тероризму?

22

Тема 7.1. Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину
Міжнародна безпека ―
система міжнародних відносин, що заснована на дотриманні усіма державами загальновизнаних принципів
і норм міжнародного права,
виключає вирішення спірних
питань і розбіжностей між
ними за допомогою сили або
загрози.





Закон України «Про боротьбу з тероризмом»

Розглядаємо
і обговорюємо

11 вересня 2001 року використовуючи захоплені пасажирські літаки, терористи атакували дві вежі Всесвітнього торговельного центру (США),
у результаті чого загинуло близько 3000 людей. Під час рятувальної
операції загинуло понад 300 пожежників і співробітників поліції. Третій
викрадений літак врізався в будівлю Пентагону у Вашингтоні, четвертий, імовірно, був спрямований на Білий дім, але не долетів до цілі.
Відповідальність за теракти взяли на себе терористи з Аль-Каїди. Події
11 вересня у США стали найбільшим й найжахливішим терористичним
актом в історії людства.
17 липня 2014 року над територією України відбулася авіаційна катастрофа рейсового пасажирського літака компанії «Малайзійські авіалінії», унаслідок якої загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).
Літак був підбитий з району м. Сніжне (смт. Первомайський) за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Бук», привезеного з Російської
Федерації. За кількістю жертв катастрофа «Боїнга 777» стала найбільшою в історії України і загалом найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака за всю історію людства.

Джерело: Рада з питань безпеки Нідерландів (The Dutch Safety Board) https://www.
onderzoeksraad.nl/en/onderzoek/2049/investigation-crash-mh17-17-july-2014.

На сучасному етапі, з огляду на надзвичайну небезпечність такого
явища як тероризм, дедалі частіше виникає реальна небезпека того, що,
зіткнувшись із загрозою конкретних виявів цього злочину, держава може
вжити занадто жорстких заходів і скотитися до репресій та порушень прав
людини не лише стосовно терористів і тих, хто їх підтримують, але і щодо
іншої частини суспільства, права і свободи якої можуть утискатися в ході
виявлення, затримання і засудження терористів.
Які проблеми боротьби із тероризмом відображені в коментарях
політиків?
Прокоментуйте їх думки.

Помічник Генерального директора з питань комунікації та інформації ЮНЕСКО
Френк Ла Ру звертає увагу на те, що: «Кінцева мета терористів ― розколоти
суспільство навпіл. У тому числі шляхом провокування репресій, дискримінації
та ворожнечі. Вони прагнуть одночасно довести свою правоту, отримати
підтвердження своїх передбачень про широке переслідування, і водночас
залучити собі нових послідовників. Вони прагнуть створити настрій поразки
перед обличчям нападів і поляризованих реакцій».
Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що змінить закони про захист прав
людини, якщо вони встануть на шляху боротьби з тероризмом. За її словами,
методи боротьби необхідно змінювати.
«…Ми не можемо у боротьбі з тероризмом поступитися основними цінностями…
Зокрема, необхідно завжди поважати права людини і дотримуватися законності.
Тероризм за своєю суттю є прямим посяганням на права людини і законність.
Якщо ми у своїх діях у відповідь пожертвуємо ними, ми подаруємо перемогу
терористам».
Кофі Аннан, Генеральний секретар ООН (1997–2006)
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Застосуйте набуті знання і досвід
Карта глобального тероризму

Ознайомтеся з онлайн-картою Індексу глобального тероризму (2017 р.)

h t t p s : / / u a . c e n s o r.
net.ua/news/462826/
u k ray i n a _ p o s i l a _ 1 7 t e _
mistse_u_sviti_za_rivnem_
teroryzmu

Визначте країни, у яких відбувається найбільше терористичних актів.
Складіть відповідну таблицю чи діаграму.
Чим зумовлена така картина в сучасному світі?

Яким чином країни можуть разом боротися проти тероризму.
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Тема 7.4

Як здійснюється співпраця в Європі та світі

У цій темі ви дізнаєтеся про діяльність міжнародних організацій та їхню
роль для регіону, світу та України. Ви зможете проаналізувати, яким чином міжнародні організації сприяють співробітництву у світі, збереженню
миру та безпеки. Ознайомитеся з поняттями: міжнародна співпраця, міжнародні організації.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо діяльність провідних міжнародних організацій, зокрема,
ООН.
Розуміємо, яке місце посідає Україна в системі міжнародного
співробітництва.
Діємо, долучаючись до кампанії, присвяченій досягенню Цілей сталого
розвитку в Україні.
Обмеживши час до однієї хвилини, пригадайте найбільш відомі міжнародні організації.
Діяльність яких поширюється лише на територію Європи? Які з є них
світового масштабу?

Модуль 1			 Як діє система міжнародного співробітництва
Світ сьогодні виглядає як єдиний організм, функціонування якого потребує узгоджених дій урядів, представників громадськості, ділових кіл
різних країн. Важко знайти країну, яка б не контактувала з іншими державами. Для координації діяльності світової спільноти, здійснення багатосторонньої дипломатії та міжнародного співробітництва, вирішення суперечок, подолання глобальних та регіональних проблем створено низку
міжнародних організацій.
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Міжнародна
співпраця ― процес взаємодії двох
або декількох держав, у якому виключається застосування збройного насильства
і домінують спільні пошуки
реалізації спільних інтересів.

Міжнародні організації ― об’єднання трьох або
більше незалежних держав,
їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване
на вирішення певних спільних питань чи організації
проектів.

Досліджуємо
та обговорюємо

Міжнародна співпраця знижує ризик конфліктів, дає можливість обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні проекти розвитку. Різноманітні
міжнародні організації ― об’єднання держав або національних громад, у
тому числі неурядового характеру, сприяють досягненню спільних цілей у
політиці, економіці, соціальній сфері, науці, культурі тощо.
Сфери міжнародної співпраці
zz Торгівля
zz Митні правила
zz Освіта
zz Прикордонне врегулювання
zz Військово-політична сфера
zz Охорона природи
zz Розвиток комунікаційних мереж
zz Контроль над озброєнням

Об’єднайтеся у групи відповідно до різних сфер міжнародної співпраці.
У яких формах може відбуватися міжнародна співпраця у кожній із сфер
(наприклад, у сфері охорони природи це можуть бути екологічні експедиції, наукові дослідження, конференції, обміни студентами та ін.).
Наведіть приклади, як міжнародна співпраця впливає на життя вашої
громади, сім’ї? У яких формах це може проявлятися?

Модуль 2 			 Як Організація Об’єднаних Націй захищає права
		 та сприяє миру
Унікальною організацією, яка об’єднала більшість країн світу в ім’я
загального миру і соціального прогресу, є Організація Об’єднаних Націй
(ООН). Упродовж майже 50-ти років після Другої світової війни вона є найбільш впливовою організацією глобального рівня, що виконує роль арбітра у міжнародних суперечках, сприяє послабленню напруги та зміцненню
міждержавної стабільності, є важливим інститутом попередження воєнних
дій та збройних конфліктів. Україна, перебуваючи у складі СРСР, 1945 року
стала однією з країн-засновниць ООН. На сьогодні членами Організації є
193 держави. Її місія та діяльність визначаються цілями і принципами, викладеними в Статуті ООН.
ООН має шість головних органів: Генеральну асамблею, Раду безпеки,
Економічну і соціальну раду, Раду з опіки, Міжнародний суд і Секретаріат.
Рада безпеки ООН, згідно зі Статутом, несе головну відповідальність за
підтримання міжнародного миру і безпеки. До Ради безпеки ООН входять
п’ять постійних членів ― Великобританія, Китай, Росія, США, Франція ― і
десять членів, які обираються рішенням Генеральної асамблеї на два роки
за географічною ознакою. П’ять постійних членів Ради Безпеки мають право вето, яке дозволяє відкидати проект будь-яких резолюцій ООН. Право
вето не поширюється на голосування з процедурних питань.
Рада безпеки має право приймати рішення, які обов’язкові для виконання всіх членів ООН.
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Web-активність
Відвідайте офіційний сайт ООН, ознайомтеся детальніше із глобальними питаннями порядку денного ООН.
Які проблеми, виклики стоять перед людством?
Які з них, на вашу думку, є пріоритетними зараз?
Які є особливо важливими для нашої країни, вашого регіону зокрема?
Глобальні питання порядку денноо ООН

Модуль 2 			 Збереження міжнародного миру і безпеки
Сучасні міжнародні відносини характеризуються багатьма суперечностями та конфліктами, насамперед, внутрішньодержавного характеру, які
створюють велику загрозу міжнародному миру і безпеці. Це обумовлює
розвиток такої форми світового співробітництва як миротворча діяльність. Провідну роль у цій сфері відіграє Організація Об’єднаних Націй.
Одним з інструментів для врегулювання конфліктів є застосування військової сили у формі міжнародних миротворчих операцій (або операцій
щодо збереження миру).
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Міжнародні миротворчі операції ООН

Наша держава надає важливе значення питанню зміцнення ООН як
центру багатосторонніх зусиль у вирішенні складних та комплексних викликів. Україна виходить із необхідності належної реалізації підсумкових
документів самітів ООН щодо питань сталого розвитку, подальшого реформування ООН, підвищення ефективності її діяльності, забезпечення
реформи РБ ООН, посилення ролі ГА ООН як найбільш представницького
політичного органу світу.
Наша держава є однією з країн-лідерів щодо залучення до миротворчих
операцій ООН.
Перейдіть за посиланням, ознапйомтеся із основними миротворчити
місіями ООН у гарячих точках планети.

Цікава інформація

«Фірмовою» відзнакою
миротворців ООН є блакитні
шоломи чи блакитні берети.

Модуль 3 			 Програма сталого розвитку ООН
Глобальні проблеми не знають кордонів, їхнє ефективне розв’язання вимагає постійної та наполегливої роботи й співпраці всіх народів планети. Жодна
держава, якою б могутньою вона не була, не в змозі самостійно вирішити ці
проблеми.
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Цілі сталого розвитку ―
цільові показники майбутнього міжнародного розвитку,
що були ухвалені на саміті
Організації Об’єднаних Націй
(відомі також як Глобальні цілі
сталого розвитку). Цілі сталого
розвитку ухвалено на період
від 2015 до 2030 року, вони налічують 17 глобальних цілей,
в межах яких 169 конкретних
цільових показників.

Програма сталого розвитку ООН передбачає світовий розвиток, що відповідає потребам сучасності і вимагає узгоджених зусиль щодо створення
всеосяжного, сталого та стійкого майбутнього для людей та планети. Для
досягнення сталого розвитку надзвичайно важливо гармонізувати три основні елементи: економічне зростання, соціальну інтеграцію та охорону
навколишнього середовища. Ці елементи взаємопов’язані, і всі вони мають
вирішальне значення для добробуту окремих людей та суспільств.

Застосуйте набуті знання та досвід
Ознайомтеся з можливостями практичної реалізації програми ООН
«Цілі сталого розвитку». Запишіть та обговоріть їх.
Створіть плакат з метою інформування місцевої громадськості про
можливості залучення до кампанії, присвяченій досягненню Цілей сталого розвитку у місцевій громаді.
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Тема 7.5

Які можливості для України дає співпраця
з міжнародними організаціями

Вивчаючи цю тему, ви дізнаєтеся про співпрацю України з міжнародними
організаціями, зокрема, роль нашої держави в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ.
Ви зможете проаналізувати можливості для ношої країни, що відкриває
членство в тих чи інших міжнародних інституціях.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо роль та значення міжнародних організацій для регіону, світу та України.
Розуміємо взаємозалежність життя місцевої громади, України, Європи та
світу.
Діємо, проводячи веб-дослідження участі України в ООН, ОБСЄ, Раді
Європи, СОТ та інших організаціях.

Україна як європейська держава здійснює відкриту зовнішню політику і
прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма зацікавленими
партнерами, виходячи передусім із необхідності гарантування безпеки,
суверенітету та захисту територіальної цілісності.
Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»
Серед пріоритетів національних інтересів України є «інтеграція України в
європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття
членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір
з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору;
розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в
інтересах України…».
Закон України «Про основи національної безпеки України»

Досліджуємо
та аналізуємо

Ознайомтеся з витягами із Законів України. Визначте особливості зовнішньої політики нашої держави.
Які чинники, на вашу думку, сприяють, а які стоять на заваді Україні
стати сильним гравцем європейського та світового співтовариства?
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Модуль 1 			 Якими є масштаби і характер діяльності України
		 в міжнародних організаціях
У сучасному глобалізованому світі життєздатність і перспективи розвитку кожної країни залежать від обсягів її внеску у вирішення загальноцивілізаційних проблем. Наша країна бере активну участь у діяльності багатьох міжнародних організацій. У більшості з них Україна набула статусу
повноправного члена, у деяких ― поки спостерігача.
Кожна міжнародна організація, членом якої є Україна, має свої специфічні функції та напрями співробітництва, наприклад, політичний, соціально-економічний, військово-технічний, культурно-освітній, науковий
тощо.

Web-активність

Скориставшись інформацією, поданою на сайті Міністерства закордонних справ України, заповніть таблицю.
Міжнародні організації,
в яких Україна бере участь

Представництва міжнародних
структур та організацій в Україні

Україна бере активну участь у формуванні політичних умов на міжнародній арені, адже є членом багатьох впливових міжнародних організацій.
У їхніх межах вона провадить активну роботу, яка віддзеркалює не лише
загальні, а й національні інтереси нашої держави.

Участь України в ООН:

Організація Об’єднаних Націй співпрацює з урядом і народом України з
метою розбудови культури гідності та поваги до прав людини, для забезпечення миру та перетворень в Україні.
Представництво ООН в Україні працює одночасно у чотирьох напрямах,
втілюючи короткострокові, середньострокові й довгострокові програми.
Завдання ООН в Україні:
 Відновлення, стабілізація та реабілітація Сходу України та інших
регіонів.
 Гуманітарне реагування, зокрема надання допомоги постраждалим
від конфлікту регіонам і внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
 Підтримка довгострокових загальнонаціональних реформ управління задля забезпечення верховенства закону і зміцнення соціальної
стабільності та демократичного управління.
 Консультування та надання допомоги урядові України у виконанні
рекомендацій механізмів ООН з прав людини, а також тих, що наводяться в доповідях Місії ООН з прав людини в Україні.
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Україна та Рада Європи
Україна стала членом Ради Європи 9 листопада 1995 року. У Комітеті
міністрів нашу державу представляє Міністр закордонних справ України.
Участь України у повсякденній роботі Комітету міністрів Ради Європи,
його комітетів та експертних груп забезпечується через Постійне представництво України при Раді Європи.
У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) нашу країну представляє Постійна делегація Верховної Ради України у складі 24-х народних
депутатів.
Окремою інституцією у рамках Ради Європи є Європейський суд з прав
людини (ЄСПЛ) ― контрольний орган Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод.
Головні напрямки співробітництва України з Радою Європи
 Захист прав людини
 Конституційна реформа та функціонування демократичних інституцій
 Реформа системи кримінальної юстиції та реформування правоохоронних органів
 Забезпечення виконання в Україні рішень Європейського суду з прав
людини
 Зміцнення демократичного управління та реформа місцевого самоврядуванням, у тому числі, децентралізація
 Боротьба з корупцією
 Реформа судової системи

Веб активність

Більше дізнатися про участь України в Раді Європи можна за посиланням.

Участь України в ОБСЄ:

Україна і ОБСЄ
Україна є учасницею Організації з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ) від 30 січня 1992 року. Сьогодні ОБСЄ є найбільшою регіональною
організацією, яка об’єднує 57 держав Європи, Центральної Азії та Північної
Америки для розвитку політичного діалогу та співробітництва у сфері
безпеки в усіх її вимірах ― військово-політичному, економіко-довкільному та гуманітарному. Регіон відповідальності Організації охоплює Європу,
Далекий Схід, Центральну Азію та Північну Америку.
Пріоритети діяльності України в ОБСЄ
 Зміцнення потенціалу ОБСЄ як платформи для політичного діалогу та
інструменту раннього попередження, запобігання конфліктам, врегулювання кризових та конфліктних ситуацій та постконфліктного
відновлення.
 Відновлення дотримання Російською Федерацією основоположних
принципів, згідно з Гельсінським заключним актом НБСЄ 1975 р., та зобов’язань в рамках ОБСЄ внаслідок військової агресії на Сході України,
окупації та анексії АР Крим та м. Севастополь.
 Сприяння
процесу пошуку моделей мирного врегулювання
Придністровського конфлікту та забезпечення посередницької ролі
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Участь України в СОТ:

ОБСЄ у рамках врегулювання Грузинського та
Нагірно-Карабахського конфліктів.

Посилення потенціалу ОБСЄ у боротьбі з
транснаціональними викликами та загрозами
безпеці (боротьба з проявами тероризму, незаконним обігом наркотиків, організованою
злочинністю, протидія загрозам, що надходять
з кіберпростору).
Зважаючи на порушення Російською
Федерацією своїх зобов’язань стосовно гарантування територіальної цілісності та суверенітету України, 21 березня 2014 року, за результатами тривалих переговорів, держави-учасниці ОБСЄ прийняли рішення про направлення в Україну
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). Основним завданням
функціонування СММ на цьому напрямі є моніторинг за дотриманням режиму припинення вогню, відведенням важкого озброєння та встановлення
сталого моніторингу ділянки українсько-російського державного кордону,
непідконтрольного Уряду України, а також виведення з території нашої
держави всіх іноземних збройних формувань, воєнної техніки та найманців, включаючи роззброєння всіх незаконних груп. Мандат СММ поширюється на всю територію України, включаючи Автономну республіку Крим та
м. Севастополь. Місія готує щоденні доповіді про розвиток ситуації в Україні,
які поширюються через Секретаріат ОБСЄ серед держав-учасниць ОБСЄ.
Україна і Світова організація торгівлі
Світова організація торгівлі (СОТ) ― це міжнародна організація, метою
якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі та контроль
за їхнім дотриманням. Головними цілями організації є забезпечення тривалого і стабільного функціонування системи міжнародних торговельних зв’язків, лібералізація міжнародної торгівлі, поступове скасування
митних і торговельних обмежень, забезпечення прозорості торговельних
процедур.
Станом на січень 2018 року членами СОТ є 161 країна світу, 22 країни ведуть переговори щодо вступу до СОТ. Членство у СОТ передбачає обов’язкову участь у всіх багатосторонніх угодах, крім декількох з обмеженим колом учасників.
У 2008 року Україна стала членом Світої організації торгівлі. Вступ
України до СОТ відкрив перспективи для розвитку національної економіки. Україна на рівних умовах та правах з іншими членами організації бере
безпосередню участь у формуванні новітніх правил торгівлі на світовому
ринку.
Уряд України здійснює активну зовнішньоторговельну політику завдяки участі нашої країни у багатосторонніх торговельних переговорах та
проводить ефективну роботу, спрямовану на реалізацію переваг членства
України у СОТ з метою розширення експортних можливостей вітчизняних
товаровиробників та захисту економічних інтересів держави на зовнішніх
ринках.
Світова Організація Торгівлі (СОТ). https://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/internationalorganizations/wto.
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Модуль 3 			 Яку роль у міжнародному співробітництві
		 відіграють неурядові організації
Міжнародна співпраця виходить далеко за межі міждержавних взаємодій: формуються нові типи міжнародних акторів, зокрема міжнародні неурядові організації стають суб’єктами світової політики. Якщо 1990 року у
світі існувало близько сотні громадських організацій, що діяли в глобальному масштабі, то на сьогодні їх нараховується десятки тисяч, причому це
число має тенденцію до швидкого зростання. Основним механізмом діяльності міжнародних неурядових організацій у період глобалізації є мобілізація світової спільноти.

Web-активність

Об’єднайтеся в пари, відвідайте в Інтернеті сайт однієї з відомих вам
міжнародних організації, наприклад, «Г’юман Райтс Вотч» («Human
Rights Watch»), «Союз українок», «Репортери без кордонів», ФІФА,
«Ґрінпіс» («Greenpeace»), «Червоний хрест» / «Червоний півмісяць»,
EUROCLIO, EUSTORY тощо.
Проаналізуйте діяльність цієї організації та коротко представте її своїм
однокласникам.
Громадянська реклама

Міжнародні організації:
• мають чіткі цілі, пов’язані з гуманітарними цінностями;
• діють швидко ― немає потреби у затвердженні їх дій парламентом або
сприятливої громадської думки;
• мають достатній досвід для підтримки особливих потреб людей;
• можуть звернутися безпосередньо до громадськості.
Застосуйте набуті знання і досвід

Об’єднайтеся в групи. Обговоріть участь України в ООН, ОБСЄ, Раді
Європи, СОТ.
ООН

Рада Європи

ОБСЄ

СОТ

Які переваги для України дає належність до міжнародних організацій?
Визначте, діяльність яких міжнародних організації має місце в Україні,
у вашому регіоні, громаді? Які приклади позитивного впливу від їхньої діяльності ви можете навести?
З якими проблемами стикаються активісти міжнародних організацій
під час роботи в Україні?
Яким чином міжнародні організації сприяють співробітництву у світі,
збереженню миру та безпеки?
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Тема 7.6

Як і чому відбувається процес європейської
інтеграції

У цій темі ви дізнаєтеся про витоки і процес європейської інтеграції, зможете проаналізувати основні принципи інтеграційної розбудови ЄС та головні аспекти Європейської політики добросусідства, обговорити проблеми,
пов’язані з перспективами збереження та розширення ЄС. Ознайомитеся
з термінами: інтеграція, євроінтеграція, Європейський Союз, Європейська
політика сусідства, Східне партнерство.

Ключові здобутки
у вивченні теми

Досліджуємо основні завдання та функції інституцій ЄС.
Розуміємо виклики, які спричинили процеси європейської інтеграції.
Діємо, добираючи з різних джерел інформацію про Європейську політику
добросусідства.

«Європа ніколи не матиме одного єдиного ідеального жанру <…>. Європа ніколи не
матиме лише однієї єдиної спільної ідентичності <…>, говорити в унісон в Європі
також не будуть. Однак їй це і не потрібно <…>. Європі натомість потрібні
механізми, інструменти, домовленості, які завдяки об’єднанню багатьох голосів
дозволяють й сприяють спільним діям».
Франк-Вальтер Штайнмаєр, Федеральний президент Німеччини,
колишній міністр закордонних справ та віце-канцлер Німеччини

Ознайомтеся із цитатою Франка-Вальтера Штайнмаєра про європейський вимір. Що саме він має на увазі?

Модуль 1			 Яким був шлях європейців до об’єднаної Європи?
Інтеграція (від лат. integrum ― ціле, лат. integratio ―
відновлення) ― поєднання,
взаємопроникнення. Це процес об’єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле.
Процес взаємозближення й
утворення взаємозв’язків.

Європейська
інтеграція ― це процес політичної,
юридичної, економічної, соціальної та культурної інтеграції європейських держав.

Ідея об’єднання європейських держав започаткована у далекому минулому. Вже від ХІ століття почали з’являтися уявлення про Європу як про
щось єдине. У XIV ст. з’являються європейські проекти ― плани об’єднання Європи на основі договору, формуються ідейні передумови інтеграції в
руслі «європейської ідеї».
Ідея єдиної Європи не раз виникала у європейських політиків (Сполучені
Штати Європи, Пан’Європа, Європейський дім та ін.), проте втілилася лише
у другій половині ХХ ст. Уперше процес європейської інтеграції набув інституційного оформлення на рівні економічної співпраці. 9 травня 1950 року
міністр закордонних справ Франції Моріс Шуман запропонував так званий
«план Шумана», який полягав у створенні спільного ринку вугільної і сталеливарної продукції західноєвропейських країн. Подолавши складний шлях
інтеграційних процесів європейці створили Союз (ЄС), який реально функціонує, розвивається і забезпечує поступальний розвиток всіх країн Європи.
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Розглядаємо
і обговорюємо

Передумови утворення єдиної Європи

Основні етапи, які пройшов Європейський Союз (ЄС) у своєму розвитку від часу заснування.
Сфера
інтеграції

Період

Суть інтеграційного етапу

Зона вільної
торгівлі

1958–1967 рр.

Переваги цього типу інтеграції доповнено з 1962 р. узгодженням дій
у сфері сільського господарства.

1968–1986 рр.

Реалізація його принципів супроводжувалася розширенням
сфери узгоджених дій. Це – охорона навколишнього середовища,
технологічний розвиток, наукові дослідження. Починається
інтеграція у валютно-фінансовій сфері.

1987–1992 рр.

Згідно з Єдиним європейським актом, що набрав чинності 1 липня
1987 р., країни-учасниці усували останні фізичні, технічні та фіскальні
бар’єри на шляху пересування товарів і факторів виробництва. Від
узгодження дій у деяких галузях перейшли до проведення єдиної
політики. Тепер вона стосувалась також і соціальних та регіональних
питань, галузей транспорту та енергетики. Економічна інтеграція
була доповнена співпрацею у сфері зовнішньої та оборонної
політики.

З 1993 р. і до
сьогодні

Відповідно до Маастрихтського договору про Європейський
Союз (1992 р.) єдиний внутрішній ринок доповнився форсованим
розвитком валютного союзу. У лютому 2002 р. введено єдину валюту
ЄС – євро, створено єдиний Європейський центральний банк,
сформовано єдиний економічний простір.

Митний Союз

Спільний
ринок, єдиний
внутрішній
ринок

Економічний
та валютний
союз
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Ці держави створили спільні інституції, яким делегували частину своїх національних повноважень (Європейчька комісія, Рада європейського
Союзу, Європейський паламент та інші). Отже, рішення в певних сферах
спільних інтересів країн Європейського Союзу можуть ухвалюватись демократичним шляхом на загальноєвропейському рівні.

Модуль 2 			 Якими є цілі та цінності ЄС?
Обговорюємо
та аналізуємо

Європейський
Союз
(ЄС,
Євросоюз,
англ.
EuropeanUnion, EU) ― економічний та політичний союз
28-ми держав-членів, що
розташовані здебільшого в
Європі. У сучасному вигляді
існує на основі Договору про
Європейський Союз, підписаному 7 лютого 1992 року
і чинному 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.

Розглядаємо
і обговорюємо

Маастрихтський договір, 1992 р. (англ. Maastricht Treaty) ― угода про
утворення Європейського Союзу







Ознайомтеся з основними положеннями Статті 5 Маастрихтського
договору. Порівняйте цей текст із Розділом 1 Конституції України, визначте спільні положення.
Європейський Союз бореться з соціальною маргіналізацією і з дискримінацією, сприяє соціальній справедливості і соціальному захисту, рівності жінок і чоловіків, солідарності поколінь та охороні прав дитини.
Європейський Союз сприяє економічному, соціальному і територіальному згуртуванню і солідарності держав-членів.
Європейський Союз шанує багатство свого культурного і 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 з 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 і взаємній повазі народів, вільній та справедливій торгівлі, викоріненню бідності та захисту прав людини, в тому числі прав дитини.

Головні цілі діяльності ЄС
zz сприяння миру
zz підтримка свободи, безпеки та справедливость
zz забезпечення сталого розвитку
zz боротьба з соціальною ізоляцією та дискримінацією
zz сприяння науково-технічному прогресу
zz посилення економічної, соціальної та територіальної єдності
zz повага до полікультурності та мовного розмаїття
Цінності ЄС є загальними для країн-членів у суспільстві, в якому переважає інтеграція, толерантність, справедливість, солідарність та недискримінація. Такі цінності є невід’ємною частиною європейського способу
життя.
Цінності ЄС
zz людська гідність, свобода, демократія, рівність, верховенство права,
права людини

Ознайомтеся із цілями та цінностями Європейчького Союзу. Визначте,
як з них співвідносяться з вашими особистими цінностями та переко37 наннями. Обговоріть це у класі.
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Модуль 3 			 Як працюють інституції ЄС

Розглядаємо
і обговорюємо

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

Гімн Європи ― «Ода до радості» ― музика фіналу Дев’ятої симфонії
Людвіґа ван Бетховена, написаного на вірші Фрідріха Шиллера. 1972 року
«Ода до радості» стала офіційним гімном Ради Європи, з 1985 року гімн ЄС.
Він призначений не для того, щоб замінити національні гімни держав-членів, а радше відзначити їхні спільні цінності, єдність і різноманіття.
Громадянство Європейського Союзу визначається наявністю громадянства однієї з його країн-членів. Будь-який громадянин держави ЄС вважається громадянином Європейського Союзу. Окрім прав та обов’язків, визначених у Договорі про створення Європейської Спільноти, громадянство
Союзу означає чотири спеціальних права:
zz свобода пересування та проживання будь-де на території
Європейського Союзу;
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право голосувати та висувати свою кандидатуру на виборах до місцевих органів управління та до Європейського Парламенту в країні
проживання;
zz дипломатичний і консульський захист з боку органів будь-якої держави ЄС в третій країні, де немає представництва рідної країни громадянина ЄС;
zz право на подання скарги європейському омбудсменові.
Гасло: Єдність у різноманітті (лат. In varietate concordia).
Прапор Європи ― 1985 року Європейська Рада ухвалила рішення,
згідно з яким прапор, який доти був символом Ради Європи, став також
офіційною емблемою Європейського Союзу. Синє поле з дванадцятьма
золотими зірками в центрі, розміщеними по колу, символізує союз народів Європи. Кількість зірок незмінна, коло є уособленням єдності, а
число 12 ― досконалості.
Мова ― 24 офіційні мови.
День Європи — свято, що відзначається в країнах Європейського Союзу
9 травня, а від 2003 року також і в Україні у третю суботу травня. Рішення
щодо цього свята в було прийнято 1985 року на Саміті Ради ЄС у Мілані.
zz

Web-активність

Скориставшись Інтернет-ресурсом, визначте основні завдання та функції інституцій європейського Союзу.
Назва

Завдання та функції

Модуль 4 			 Як відбувається розширення ЄС
Успіхи ЄС зробили його привабливими для інших країн, особливо зі
Східної Європи.
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.
«У той час, коли ми відзначаємо 60-ту річницю підписання Римського договору,
настав час для об’єднаної Європи сформувати бачення свого майбутнього.
Прийшов час для лідерства, єдності і 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 р.)

Обговорюємо

Ознайомтеся із цитатою європейського політика. Про які проблеми та
перспективи розвитку Європейського Союзу йде мова?
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Застосуйте набуті знання та досвід
Відвідайте сайт ЄС і, користуючись інтерактивною картою, визначте
етапи розширення європейської спільноти.
Рік
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Країна

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

Тема 7.1. Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину
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Європейська
політика сусідства (ЄПС) виконує
роль т. зв. стратегії партнерства із сусідами Євросоюзу.
ЄПС спрямована на реалі
зацію політико-економічних
можливостей щодо посилення міжнародної співпраці, що
виникли внаслідок розширення ЄС, сприяє зміцненню
регіональної
стабільності,
безпеки та добробуту.
Східне
партнерство ― зовнішня політика
Європейського Союзу, яка
охоплює 28 країн-членів ЄС
та шість східноєвропейських
країн ― Україну, Молдову,
Грузію,
Азербайджан,
Білорусь
та
Вірменію.
Ініціатива була формально
започаткована на Празькому
установчому саміті Східного
Партнерства 7 травня 2009
року.

Основна мета Східного партнерства  ― сприяння політичним та економічним реформам у країнах-партнерах через:
zz укладання Угоди про асоціацію;
zz створення зони вільної торгівлі (ЗВТ);
zz лібералізацію візового режиму з ЄС;
zz підтримку стабільності та безпеки врегіоні;
zz розвиток енергетичної галузі;
zz захист навколишнього середовища.












Окремі Програми та ініціативи ЄС в рамках Східного партнерства:  
Урбаністичні стратегії в історичних містах, якими керують громадяни (COMUS) ―спільна ініціатива ЄС та Ради Європи, яка надає підтримку історичним містам для стимулювання їхнього соціально-економічного розвитку через охорону та управління культурною та історичною спадщиною.
Креативна Європа ― програма, спрямована на розвиток сектору культури і креативних індустрій в країнах Європи, посилення конкурентоспроможності європейської аудіовізуальної продукції, а також захист
культурного та мовного розмаїття. З цією метою в Україні створено
Національне Бюро програми «Креативна Європа».
Мери за економічне зростання (M4EG initiative) ― ініціатива, спрямована на підтримку співпраці місцевої влади, бізнесу і громадянського
суспільства з метою стимулювання економічного розвитку та створення нових робочих місць.
Покращення екологічного моніторингу в Чорному морі (EMBLAS) ―
проект спрямований на вирішення екологічних проблем і виконання
моніторингу морського навколишнього середовища, а також збір даних
про стан Чорного моря.
Горизонт 2020 ― найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій зі загальним бюджетом близько 80 млрд. євро.
Вона має сприяти збільшенню числа інноваційних технологій, відкриттів і перспективних розробок через просування ідей з наукових лабораторій на ринок.
Транскордонне співробітництво (CBC) ― програма ЄС, спрямована на
посилення співпраці на кордонах ЄС між членами ЄС та країнами-партнерами, поліпшення мобільності для людей та товарів, вирішення питань навколишнього середовища, безпеки тощо.

Web-активність

Досліджуємо
і обговорюємо

Більше інформації про Східне партнерство ви можете знайти, скориставшись ресурсом, розміщеним на національній платформі Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Дізнайтеся, чи існують на рівні вашої громади програми міжнародного
співробітництва у рамках Програми Східного партнерства.
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Модуль 2 			 Яку роль відіграє Угода про асоціацію Україна ― ЄС
Для України у різні періоди незалежності Європейський Союз означав
вектор розвитку, мрію, перспективу членства. Сьогодні країни ЄС є місцем
навчання, роботи і проведення вільного часу багатьох українців.
Саме Угода про асоціацію між Україною та ЄС є інструментом та дороговказом для внутрішніх перетворень, які дають можливість Україні в подальшому стати повноцінним членом ЄС.
Роботу над текстом Угоди було завершено 2013 року, а її підписання відбулося вже у 2014 році ― після Революції Гідності.

Розглядаємо
і обговорюємо

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








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 та торговельних
відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до
внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і
всеохоплюючої 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 тіснішого співробітництва в інших
сферах, які становлять взаємний інтерес;
сприяти, зберігати й зміцнювати мир та стабільність у регіональному
та міжнародному вимірах відповідно до принципів Статуту
ООН i Гельсінського заключного акта Наради з безпеки та
співробітництва в Європі 1975 року, а також цілей Паризької хартії для
нової Європи 1990 року.

Web-активність

Перейдіть за посиланням на Навігатор Угоди "Україна-ЄС" і визначте,
які зобов’язання має виконати Україна відповідно до Угоди про асоціацію
та в які терміни?
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Обговорюємо

З’ясуйте, яку оцінку Угоді про асоціацію з Європейським Союзом 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.
Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007–2009)
Громадянська реклама

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.

фото

Обговорюємо

Угода про асоціацію з Європейським Союзом ― це, насамперед, цінності,
що формують відповідальне громадянське суспільство.
Угода про асоціацію з Європейським Союзом це вільне висловлювання
думок, цінність людської волі як одне з основних надбань європейської
цивілізації.
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 предбачає перспективи членства
України в ЄС, але й не закриває цей шлях. Вступ до ЄС відбувається в кілька
етапів:
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Розглядаємо
і обговорюємо

Етапи вступу до ЄС
підписання Угоди про асоціацію



включення в офіційну програму розширення ЄС



подача заявки на вступ



отримання статусу кандидата в члени ЄС



вступ до ЄС



Україна перебуває на першому з цих етапів. Як і будь-яка інша європейська держава, відповідно до Статті 49 Договору про Європейський Союз,
Україна має європейську перспективу і може подавати заявку на членство
в ЄС за умови досягнення певних економічних і соціальних показників.
Поглиблення співпраці здійснюється у контексті Східного партнерства.
Варто пам’ятати, що 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 в Східному партнерстві
і, таким чином, закріпити за собою роль регіонального лідера під егідою
ЄС. Загалом, Україна розглядає Східне партнерство як рамки для подальшого розвитку відносин з ЄС. На сьогодні не може йтися про окреслення
перспектив членства в ЄС для України. Україні ж залишається єдина можливість якомога повніше використати формат Східного партнерства, щоб
реалізувати наміри європейської інтеграції, тобто наближення до стандартів ЄС такою мірою, коли можна буде розпочати аргументований діалог
про членство.

Цікава інформація

В рамках Східного партнерства здійснюються різні проекти для молоді. Наприклад, «Еразмус+» ― це програма Європейського Союзу на період
2014–2020 рр., що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у
сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.
У рамках Програми ЄС «Еразмус+» за напрямом «Міжнародна кредитна
мобільність» для українських вищих навчальних закладів відкриті можливості співпраці з університетами Європи задля організації взаємного обміну студентами та працівниками.
За результатами конкурсів у період від 2015 до 2017 року Програми
«Еразмус+» напряму «Міжнародна кредитна мобільність», від України було
подано 1 008 проектів, з яких 643 проекти було рекомендовано до фінансування 7 181 мобільностей. Загальна вартість складає більше 24 млн. євро.

Застосуйте набуті знання і досвід

Перейдіть за QR-посиланням та визначте відчутні вигоди та конкретні
результати для повсякденного життя громадян України.
Визначте та запишіть ключові завдання, які мають бути забезпечені
в рамках ініціативи Східного партнерства.

45

Розділ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ

Майстерня
громадянина

citizen.in.ua

Як волонтерство змінює світ

«“Волонтери — це звичайні люди”. Відмінність лиш у тому, що вони жертвують
частину свого часу, щоб зробити певне благо для суспільства. Волонтери віддають
час, але натомість вони отримують не лише знання, вони також отримують
можливість розвиватися самим і розвивати власні проекти».
Юлія Тернова, волонтер одеського проекту «Impact Hub Volunteer Service»
Не буде перебільшенням сказати, що саме завдяки волонтерам у 2014 році країна
зберегла свій суверенітет, зупинила російську агресію на Сході та відновила
боєздатну армію з високим моральним духом.
Михайло Матяш, громадський діяч, доктор медичних наук, професор

Спектр діяльності волонтерів дуже широкий. Зокрема, їхня діяльність
спрямована на тих, хто потребує допомоги — це хворі, люди з інвалідністю,
літні люди, безробітні, бездомні, безпритульні особи, багатодітні сім’ї та
сироти, інші кризові категорії населення.
Громадянська реклама

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ВОЛОНТЕРСТВА:

99
99
99
99





нові знайомства;
хороший досвід;
додаткові знання;
можливість подорожувати.

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. Якщо
ж поруч немає досвідченого добровольця, то можна скористатися кількома шляхами;
самостійний пошук в Інтернеті. Набравши в пошуковій стрічці вислів
«Як стати волонтером?», ви зможете опинитися на сайтах не одного
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десятка вітчизняних благодійних та громадських організацій, які постійно працюють із волонтерами;
навчання в організаціях, які здійснюють підготовку волонтерів. На
сьогодні в Україні є кілька організацій, які фокусують свою діяльність
на підготовці волонтерів.



Web-активність

Українці розповідають, як роблять світ кращим ― #Яволонтерю.

Цікаво знати

Європейська волонтерська служба (http://www.sii.org.ua/uk/evs) – один з
проектів Європейської комісії та частина програми «Еразмус+».
Волонтерська платформа (http://volonter.org).
Українська волонтерська служба (Ukrainian Volunteer Service, http://volunteer.
country).

Як стати волонтером, взявши участь у суспільній акції
школярів «Громадянин»
Беручи участь в акції «Громадянин», учнівські команди виявляють актуальні проблеми на рівні навчального закладу (юнацької організації), мікрорайону, села, району, міста тощо і пропонують можливі варіанти їхнього вирішення.

ЕТАП І. НАШІ ПРОБЛЕМИ
Метою цього етапу є визначення важливих проблем місцевості та життя громади, обговорення їхньої актуальності.
Складіть список таких проблем і запишіть його на дошці. Спільно проаналізуйте кожну з них. Під час обговорення варто звернути увагу на причини виникнення тієї чи іншої проблеми, її важливість для місцевої громади, перспективи вирішення.
Перелік типових проблем, що можуть бути об’єктом дослідження.
 Історичні: дослідження історії окремих людей, вулиці, населеного пункту, історичних пам’яток, різноманітних документів тощо.
 Інфраструктурні: велосипедні доріжки, пішохідні переходи, стан доріг
та тротуарів, місць громадського користування тощо.
 Допомога військовим та людям із зони бойових дій: збір коштів та
речей, турбота про поранених, опіка сімей, які втратили рідних людей.
 Права людини: свобода слова, пересування, віросповідання, боротьба з
насильством, толерантність, участь у виборах тощо.
 Шкільні проблеми: інтеграція дітей з особливими потребами та дітей
із дитячих будинків, культура спілкування у школі, впорядкування шкільної території, відсутність спортивного інвентарю, книг, комп’ютерів,
проблеми, пов’язані зі шкільним дозвіллям.
 Екологічні: відсутність та збереження зелених насаджень, забруднення
довкілля, здоровий спосіб життя, енергозбереження, економія води, сортування сміття.
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ЕТАП II. НАША ПРОБЛЕМА
Метою роботи на цій стадії проекту є вибір однієї проблеми та збір повної інформації, що її різнобічно характеризує.
Вибір проблеми
Під час організованого обговорення, учні демократичним шляхом визначають одну проблему, яка є для них найбільш цікавою та посильною
для вирішення.
Рекомендуємо такий план дослідження проблеми:
 1. Визначення джерел інформації.
 2. Розподіл обов’язків щодо збору та опрацювання інформації.
 3.Обговорення основних правил збору інформації.
ЕТАП ІІІ. НАШ ПЛАН ДІЙ. Способи розв’язання проблеми
Етап має на меті визначення способу вирішення проблеми, який підтримує більшість класу.
Головним завданням цього етапу є систематизація та аналіз отриманого матеріалу, планування діяльності щодо розв’язання проблеми.
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. Вирішення проблеми
Етап передбачає спробу повністю чи частково реалізувати свій варіант розв’язання проблеми, організовуючи різноманітні заходи школярів
(звернення у місцеві органи законодавчої чи виконавчої влади, публікація
своїх пропозицій у засобах масової інформації, виступи по радіо чи телебаченню, залучення до цієї роботи комерційних структур, звернення до громадських організацій, фондів тощо). З іншого боку, школярі, якщо це їм під
силу, можуть самостійно розв’язати проблему безпосередньо через свою
практичну участь у різноманітних толоках, доброчинних акціях, фестивалях та ін. Найбільш оптимальним є вирішення проблеми, яке передбачає
поєднання діяльності владних структур з участю школярів, громади тощо.

ЕТАП V. ПУБЛІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ на рівні місцевої громади
Успішне представлення результатів дослідження може бути поштовхом до нових пропозицій і можливостей щодо подальшого вирішення
проблеми.
Презентація може відбуватися у формі конкурсу проектів у своїй школі,
місті, районі, області. Слухачами можуть бути учні школи, громадськість
населеного пункту або державні чи інші структури. Ви можете запросити
на обговорення результатів роботи над проектом усіх дорослих, які вам
допомагали.
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Картка
підсумкового
оцінювання
citizen.in.ua

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 (ЄС) та державою — не членом ЄС,
що створює рамки для співпраці між ними;
 договір між Європейським Союзом (ЄС) та державою — не членом
ЄС, що передбачає скасування паспортного митного контролю між
країнами;
 договір між Європейським Союзом (ЄС) та державою — не членом ЄС,
що передбачає запровадження спільної валюти євро та структури ЄС.
3. Східне партнерство це ―
 регіональне угрупування країн Центральної та Східної Європи;
 політика Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС;
 міжнародна організація, яка сприяє розвитку партнерських відносин.

4. Світова організація торгівлі (СОТ):
 регіональне угруповання країн Центральної та Східної Європи, діяльність якого має на меті налагодження багатостороннього співробітництва у політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сферах;
 спеціальне агентство Організації Об’єднаних Націй (ООН), створене з
метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті;
 це 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 у період конфлікту.
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Досліджуємо			 Складіть логічну схему до одного із таких явищ як:

Цілі та інтереси

В-1. Глобалізація, В-2. Європейська інтеграція, В-3. Міграція.
Глобалізація — це

Значення для економіки

Діємо			 Напишіть коротке есе

 Споживач

Взявши за основу характер та особливості прояву одного чи декількох
перелічених ключових понять розділу (ліворуч), визначте тему та напишіть коротке есе (до 300 слів) опираючись на схему, що подана нижче.

 Ресурси

Актуальність. Чому ця проблема важлива?

 Ринкова економіка
 Бюджет

 Домогосподарства
 Податки

Назва (конкретна, влучна, цікава).

Теза. Що нам потрібно схвалити або ж спростувати?

 Кредит

 Бізнес-план

 Страхування
 Прибуток
 Дохід

 Корупція

Профіль
учня / учениці

Суть. Аргументоване пояснення певного явища.
Позиція. Особисте ставлення до обраної проблеми.
Висновок. Як з цим нам жити далі.

Самостійно визначте власні досягнення у ході вивчення
розділу «Демократичне суспільство та його цінності»

Виклики
Розуміння

Які ми знайшли
відповіді?

Які запитання
ми ставили
у цьому розділі?
Чи змінило це
моє сприйняття
тематики розділу?

Ставлення
Наскільки добре
я опанував матеріал?

Досягнення

Де я це
зможу використати/
застосувати?

Майбутнє
50

Тема 7.1. Яким є вплив глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину

Заключна рефлексія

СВІТОВЕ КАФЕ.

Дорогі друзі,
Ось і позаду залишилася наш спільна мандрівка непростою дорогою
активного громадянина. Головним нашим надбанням стали вміння об’єднуватися разом з іншими і робити життя, що навколо нас, кращим, тобто
на практиці реалізовувати демократію.
Впродовж нашої мандрівки у нас була велика кількість різних станцій,
де ми вивчали ті чи інші проблеми на світовому рівні, чи на рівні Вашого
особистого життя, досліджували шляхи її подолання, разом планували
спільне майбутнє.
Ми сподіваємося , що цей досвід буде корисними для Вас.
Пропонуємо ще раз подумки повернутися назад та пройти весь шлях
разом. Як і годиться у таких справах, після того, коли люди добре попрацювали, свої приємні враження варто обговорити спільно за чашкою чаю,
у затишному кафе.

Група 1

Тому запрошуємо вас до «Світового кафе».
У нас має відбутися розмова в неформальній обстановці та обов’язково
з позитивною атмосферою. І для цього нам необхідно буде знайти світле та
затишне приміщення, яке нагадує кав’ярню, можна ввімкнути ненав’язливу музику. Чай та смаколики? Чому б і ні.
Пригадуєте, скільки головних станцій було на нашому шляху? Все вірно:
7 розділів – 7 головних станцій. Отже у нашому кафе має бути сім, бажано
круглих, столиків, за яким сяде одна із 7 груп, у які заздалегідь об’єднаються учні Вашого класу.
За кожним столиком одна людина бере на себе роль «господаря» столу,
а решту – «запрошені гості». Для оптимізації процесу обговорення та фіксації результатів на кожному столі лежать паперові «скатертини» (аркуші
великого формату) та різнокольорові олівці чи маркери, картки із поняттями, котрі ви засвоювали у ході вивчення того чи іншого розділу.
Вам необхідно дописати до кожного із семи фліпчартів, те як можна
практично втілювати у житті набутті знання та досвід з того чи іншого
розділу на рівні своєї сім’ї, родини, школи, населеного пункту, нашої країни чи світу.
Назва розділу ___________________________________________________
Група 2

У сім’ї
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Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Розділ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ
У школі

У грома-ді

В Україні

У світі

Ваше завдання, якщо Ви не перші сідаєте за столик, - ознайомитися із
записами ваших попередників. Потім робите свої дописи у визначеній колонці для вашої групи.
Через визначений відрізок часу, наприклад, 10-12 хвилин, «гості» переходять за інші столики, а «господар» залишається на своєму місці і розповідає новоприбулим «гостям» про те, що обговорювала попередня група.
Новоприбулі доповнюють уже сказане своїми коментарями. Через 10-12
хвилин процедура повторюється: «гості» розходяться за інші столики, «господар» чекає на інших «гостей».
Таким чином усі «гості» кафе ознайомлюються з пропозиціями та ідеями один одного, кожен може висловитися та дізнається про думки своїх
ровесників.
Після того, коли команда повертається до того столу, звідки вона розпочинала свою роботу, її члени ознайомлюється із усіма дописами однокласників та готують коротку презентацію.
Щиро дякуємо за приємну спільну роботу.
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