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Бельгія 

 

Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця Бельгії. Країна Бельгія поділена на дві частини: Фландрію та 

Валлонію. У Фландрії населення розмовляє нідерландською мовою, а у Валлонії – 

французькою. У Бельгії є також невеликий регіон, населення якого розмовляє німецькою 

мовою. Бельгія порівняно з іншими країнами ЄС має доволі сильну економіку. В 

майбутньому економіка має розвиватися стабільно. Прогнозується ріст економіки. Частка 

безробітних порівняно з іншими країнами ЄС непогана, втім могла бути і нижчою.   

Бельгія – одна з країн-засновниць Європейського Союзу. Ви були від самого початку 

створення ЄС його частиною. Брюссель часто називають „столицею Європи“, адже тут 

знаходяться всі основні інституції ЄС. Бельгія – невелика країна, проте вона не належить до 

найменших країн ЄС. Вплив Вашої країни хоча й обмежений, втім, вона має важливе 

значення: Бельгія невід’ємна складова Європи. Це також об’єднана держава, яка складається 

з частин (Фландрії та Валлонії). Саме тому багато проблем ЄС Вам добре відомі з досвіду 

власної країни, напр., багатомовність. 

Бельгія однозначно виступає за розширення європейської інтеграції. Ви добре знаєте, що 

Вам потрібна Європа, щоб Ваш голос був почутим у світі. Відтак, Ваше бажання – сильна 

Європа з багатьма компетенціями, дедалі міцніше об’єднаний Європейський Союз, єдина 

спільнота, хоча, зрозуміло, за умови збереження національних культур. 

У питанні фінансування ЄС для Вас прийнятними є пропозиція 1 (фінансові надходження до 

бюджету ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). У 

випадку запровадження податку громадяни напряму фінансуватимуть ЄС. Багатьом 

запровадження податку не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Однак у 

такій пропозиції Ви бачите велику перевагу на майбутнє, адже тоді країна матиме більше 

грошей у бюджеті. Пропозиція 1  більш обтяжлива для громадян, аніж пропозиція 2, але у 

пропозиції 2 Ви маєте платити ЄС внески, тобто забирати гроші з державного бюджету. Ви не 

підтримуєте пропозицію 3, адже тоді увесь тягар падає на бюджет країн. 

  

Столиця             Брюссель 

Мови                             нідерландська, французька, німецька  

Населення            11 млн. 

ВВП  

на душу населення   приблизно 36 000 € 

Частка безробітних    8,5% 
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Болгарія 

  

 

Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця Болгарії. Економіка Вашої країни не дуже сильна. Показник 

внутрішнього валового продукту порівняно з іншими країнами ЄС дуже низький, але 

загальний ріст економіки не спадає, навіть в умовах кризи. Це добрий знак. Відразу після 

входження Болгарії до ЄС показник економічного росту був навіть вищий за теперішній. 

Показник безробіття в країні високий, проте порівняно з іншими не викликає занепокоєння.  

До ЄС Болгарія вступила в 2007 році. Країна отримала неабиякий зиск від вступу, передусім, 

зміцніла економіка. Проте багато проблем залишилися невирішеними, наприклад, високий 

рівень корупції. Ваша країна ще недосягла низьких показників ЄС, тому тут є ще потреба у 

гармонізації. Європа і надалі для Вас важливий партнер і велика допомога. Ви пишаєтеся 

тим, що Ваша крана частина союзу. Кількість населення Вашої країни становить 7 млн., тому 

Ваш вплив в ЄС невеликий. 

Ставлення до ЄС завдяки розвиткові економіки у Вас, в цілому, позитивне. Ви бачите 

переваги для країни від сильного союзу. Ви знаєте, що багато питань вирішуються в Брюсселі 

та Страсбурзі. Це було зрозуміло і до вступу Болгарії до ЄС в 2007 році і Ви погодилися на такі 

умови. Проте Вам важливо, щоб багато питань також вирішувались у Софії. В деяких 

проектах ЄС Ви ще не берете участь, наприклад, у проекті євро-простору: грошова одиниця 

Болгарії „болгарський лев“, а не євро. Економіка країни ще не достатньо сильна і не 

відповідає вимогам для вступу до євро-зони. 

У питанні фінансування ЄС для Вас прийнятними є пропозиція 2 (змішане фінансування: 

частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Така модель 

фінансування зніме  певний тягар з державного бюджету, що для Вас є, безперечно, 

вигідним, адже у бюджеті залишиться більше коштів для інвестицій.  У випадку 

запровадження податку громадяни напряму фінансуватимуть ЄС. Багатьом запровадження 

податку не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Однак у такій пропозиції Ви 

бачите велику перевагу на майбутнє, адже тоді країна матиме більше грошей для інвестицій. 

Ви не проти делегувати повноваження Брюсселю щодо визначення розміру такого 

європейського податку. На Вашу думку, спільне фінансування ЄС з боку країн-учасниць і 

громадян є правильним і справедливим рішенням. І хоча в такому випадку громадяни 

змушені платити більше податків, втім у державному бюджеті залишиться більше коштів для 

інвестицій.  

Столиця   Софія 

Мова                болгарська 

Населення                    7 млн. 

ВВП на душу 

населення  приблизно 6 000 € 

Частка безробітних 11,4% 

     11,4% 
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Данія  

 

Опис ролі (сценарій 3) 

Ви представник/представниця Данії. Країна порівняно з іншими має дуже сильну економіку і 

ситуація залишатиметься і далі сприятливою, адже вам прогнозують економічне зростання. І 

хоча до кризи економічні показники Данії були ще вищими, країна і тепер утримує високі 

позиції. Показник безробіття в країні також доволі низький. 

Данія увійшла до складу ЄС 1973 року. Ви горді європейці і знаєте, що ЄС важливий для вашої 

країни. Данія була першою серед скандинавських країн, яка увійшла до ЄС. Данія має 

небагато населення, тому її вплив в Європі відносно незначний. Водночас ЄС є важливим для 

економіки країни. Втім, у деяких європейських проектах Данія участі не бере. Наприклад, 

вона не є учасницею євро-зони, грошовою одиницею Даніє є  „данська крона“ – і так має 

залишатися надалі! 

Для вас важливою є Європа і ЄС має бути збережений! Втім, ви відчуваєте, що дедалі більше 

повноважень відходить до ЄС. Ви не хочете, щоб ЄС став занадто сильним. Питання, які 

чіпають інтереси Данії, ви хотіли б вирішувати у себе в країні, а не в ЄС. Подібної думки і 

Сполучене Королівство Великої Британії: влада має залишатися в руках держав і Брюссель не 

повинен управляти ними. 

У питанні фінансування ЄС для вас прийнятними є пропозиція 1 (фінансові надходження до 

бюджету ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). У 

випадку запровадження податку громадяни напряму фінансуватимуть ЄС. Багатьом 

запровадження податку не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Однак у 

такій пропозиції ви бачите велику перевагу на майбутнє, адже тоді країна матиме більше 

грошей у бюджеті. Пропозиція 1  більш обтяжлива для громадян, аніж пропозиція 2, але у 

пропозиції 2 ви маєте платити ЄС внески, тобто забирати гроші з державного бюджету. Ви не 

підтримуєте пропозицію 3, адже тоді увесь тягар падає на бюджет країн. 

  

Столиця              Копенгаген 

Мова                           данська 

Населення                  5,6 млн. 

ВВП на душу населення  приблизно 45 000 € 

Частка безробітних      6,6% 
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Німеччина 

Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця Німеччини, країни, яка складається з 16 федеральних земель з 

широкими правами. Країна порівняно з іншими має дуже сильну економіку і ситуація 

залишатиметься і далі сприятливою, адже вам прогнозують економічне зростання. І хоча до 

кризи економічні показники Німеччини були ще вищими, країна і тепер утримує високі 

позиції. Показник безробіття в країні також доволі низький. 

Німеччина – країна-засновниця Європейського Союзу. Від початку створення Німеччина булі 

важливою для ЄС, що пов’язано з історією та економічною силою країни. Німеччина не тільки 

найбільша країна ЄС за кількістю населення, це також держава зі сильною економікою. І ви 

свідомі своєї позиції. Голос Німеччини в Європі важливий, до нього усі прислухаються. 

Водночас, така позиція Німеччини нерідко сприймається негативно. Дехто вважає, що вплив 

Німеччини в ЄС занадто великий. Подібно до представників Франції ви представляєте одну із 

найвпливовіших країн Європи.   

Принципове ставлення Німеччини до європейської інтеграції позитивне. Зростання інтеграції 

ЄС має для Німеччини багато переваг. В минулому ЄС було делеговано багато повноважень, і 

ви вважаєте, що це добре. На вашу думку, вплив Брюсселю великий, але не занадто великий, 

аби викликати занепокоєння. Завдяки великій кількості населення Німеччина має дуже 

великий вплив в ЄС. Відтак, Німеччину влаштовує, щоб важливі рішення приймалися в ЄС.   

У питанні фінансування ЄС для Вас прийнятними є пропозиція 1 (фінансові надходження до 

бюджету ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія), адже це зніме тягар з 

вашого бюджету і країнами матиме більше коштів для інвестицій. У випадку запровадження 

податку громадяни напряму фінансуватимуть ЄС. Багатьом запровадження податку не 

сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Однак у такій пропозиції Ви бачите 

велику перевагу на майбутнє, адже тоді країна матиме більше грошей у бюджеті. Ви не 

проти у питанні визначення розміру європейського податку делегувати повноваження 

Брюсселю. Ви не підтримуєте пропозицію 3, адже тоді увесь тягар падає на бюджет країн. 

  

Столиця    Берлін 

Мова                 німецька 

Населення                   81 млн. 

ВВП на душу населення   приблизно 35 400 € 

Частка безробітних      5,0% 
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Естонія

  

 

Опис ролі (сценарій 3) 

Ви представник/представниця Естонії, дуже маленької країни Європейського Союзу. 

Порівняно з іншими країнами економіка Естонії розвивається і буде розвиватися стабільно. 

Вам прогнозують позитивний економічний ріст і ви цим пишаєтеся. Також показник 

безробіття в країні порівняно з іншими невисокий. 

До складу ЄС Естонія увійшла 2004 року. Цей крок був дуже важливим для вас як остаточне і 

повне визнання країни. На жаль, історії відомі випадки, коли Естонія не була визнаної 

країною, передусім, це стосується часу, коли вона перебувала у складі Радянського Союзу. Ви 

пишаєтеся тим, що вступили в ЄС. Цей крок став успішним як для політики, так і для 

економіки держави. 

Ви маленька країна і тому ваш вплив в ЄС невеликий. Але ЄС важливий для вас, щоб мати 

значення на міжнародній арені. Особливі відносини у вас з іншими країнами Балтії: Литвою 

та Латвією. 2011 року в Естонії була введена грошова одиниця євро. Цим кроком Естонія 

остаточно показала, що вона належить до європейської спільноти.  

Ви підтримуєте європейську інтеграцію. Ваша країна гарний приклад того, що ЄС сприяє 

поширенню добробуту та миру. Ці цілі ви і надалі хочете переслідувати. Ви схвально 

ставитеся до делегування повноважень до Брюсселя, якщо це слугує єдності Європейського 

Союзу. Естонія хоче жити в міцній Європі! 

У питанні фінансування ЄС для вас прийнятними є пропозиція 1 (фінансові надходження до 

бюджету ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія). У такому випадку 

громадяни напряму фінансуватимуть ЄС. Багатьом запровадження податку не сподобається, 

адже ніхто не любить платити податки. Однак у такій пропозиції ви бачите велику перевагу 

на майбутнє, адже тоді країна матиме більше грошей у бюджеті для інвестицій. Ви не проти у 

питанні визначення розміру європейського податку делегувати повноваження Брюсселю. Ви 

не підтримуєте пропозицію 3, адже тоді великий тягар падає на бюджет країн. 

  

Столиця         Таллінн 

Мова          естонська 

Населення                     1,3 млн. 

ВВП на душу населення     приблизно 15 000 € 

Частка безробітних        7,4% 
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Фінляндія

  

 

Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця Фінляндії, у порівнянні з іншими країни сильної економіки. 

Але в найближчі роки ситуація може змінитися, економічний ріст для вашої країни не 

передбачається. Втім, порівняно з іншими країнами ЄС економічне становище Фінляндії 

позитивне. Показник безробіття невисокий. І хоча він кращий за показник багатьох інших 

країн, втім далеко не найкращий! Є чимало країн з нижче рівнем безробіття. 

Фінляндія увійшла до ЄС разом зі Швецією та Австрією в 1995 році. Територіальна близькість 

до Росії мала важливе значення в історії країни. І тепер ви підтримуєте тісні відносини з 

Росією, а відтак, виступаєте ніби зв’язковим між ЄС та Росією. У вас гарні відносини з іншими 

скандинавськими країнами та державами-старійшинами ЄС, як-от, з Німеччиною. Ви єдина 

скандинавська країна, яка ввела у себе в обіг євро, що ще раз показує, наскільки для вас 

важливі ЄС та торгівля в європейських країнах.  

У Фінляндія позитивне ставлення до європейської інтеграції. Ви свідомі значення ЄС для 

вашої країни і прагнете, щоб ЄС зміцнювався. Інституції ЄС мають багато повноважень і 

впливу, але ви це сприймаєте схвально: Європа повинна бути здатною до дій. Відтак 

Гельсінкі втрачає частину впливу, але цьому ви не заперечуєте. 

У питанні фінансування ЄС для Вас прийнятними є пропозиція 1 (фінансові надходження до 

бюджету ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія). У такому випадку 

громадяни напряму фінансуватимуть ЄС. Багатьом запровадження податку не сподобається, 

адже ніхто не любить платити податки. Однак у такій пропозиції Ви бачите велику перевагу 

на майбутнє, адже тоді країна матиме більше грошей у бюджеті для інвестицій. Ви не проти у 

питанні визначення розміру європейського податку делегувати повноваження Брюсселю. Ви 

не підтримуєте пропозицію 3 (фінансування бюджету ЄС за рахунок внесків країн-учасниць), 

адже тоді увесь фінансовий тягар падає на бюджет країн. 

  

Столиця         Гельсінкі  

Мова         фінська 

Населення                    5,5 млн. 

ВВП на душу населення   приблизно 37 000 € 

Частка безробітних       8,7% 
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Франція 

Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представляєте Францію, країну, яка складається з 22 (з 01.01.2016 р. - 16) регіонів 

(провінцій). Економіка Франції порівняно з іншими каїнами стабільна, але зростання у 

найближчі роки не передбачається, що, звісно, не втішає, передусім, порівняно з іншими 

країнами, економіка яких зростає. Рівень безробіття доволі високий, утім нижчий, аніж у 

Греції, Італії або Іспанії. 

Франція – одна з країн-засновниць ЄС. Так склалося історично, що від початку створення 

Франція мала важливе значення для ЄС. Не в останню чергу і з економічних міркувань. 

Країна має велику кількість населення, а тому її вплив у ЄС також відносно великий. Ви 

завжди, і не без підстав, вважали країну важливою складовою ЄС. Ви хочете, щоб існувала 

Європа і Європейський Союз. Як і Німеччина Франція одна з найвпливовіших країн ЄС. 

В цілому, ставлення Франції до європейської інтеграції позитивне. Ви добре знаєте, що ЄС є 

важливим для країни. Водночас для Франції було завжди важливим не стати занадто 

залежними від ЄС, тому вам не хотілося б віддавати занадто багато повноважень Брюсселю. 

Для вас вважить, щоб Францією управляв Париж, а не Брюссель. Хоча ви відкриті 

європейській ідеї і прагнете зміцнення Європи.  

У питанні фінансування ЄС для Вас прийнятними є пропозиція 2 (змішане фінансування: 

частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць) і пропозиція 3 

(фінансування як і до тепер тільки за рахунок внесків держав). Пропозиція 1 (запровадження 

європейського податку) обтяжлива для громадян, тому ви її не підтримуєте.  У вас є 

побоювання, що населення виступить проти нового податку, адже не до вподоби платити 

податки. Перевага пропозиції 2 полягає у тому, що таким чином частково зменшується тягар 

на державний бюджет, а, отже, ви зможете заощадити державні кошти. Перевага пропозиції 

3 також зрозуміла: тут і надалі громадяни додатково не обтяжені, адже вони не повинні 

нічого платити ЄС. 

  

Столиця              Париж 

Мова              французька 

Населення                         66 млн. 

ВВП на душу населення         приблизно 32 000 € 

Частка безробітних             10,0% 
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Греція

  

 

 Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця Греції. Економіка Греції порівняно з іншими країнами ЄС 

надзвичайно слабка і найближчим часом ситуація не покращиться. Економіка вашої країни 

дуже постраждала від кризи. Прогнози також не втішні. Рівень безробіття дуже високий, 

велика частка населення в останній час дуже зубожіла. 

Греція вступила до Європейського Союзу в 1981 році. Ви завжди себе відчували 

європейцями. 1999 року Греція разом з багатьма іншими країнами ЄС замінила свою 

національну грошову одиницю на євро. Але економічна криза різко змінила ситуацію. 

Неодноразово ЄС виділяв гроші для порятунку економіки Греції. Саме тому, ви дуже 

залежите від ЄС. З багатьох питань ви не можете самостійно приймати рішення. За вас 

рішення приймають країни, які позичили вам гроші. Ставлення багатьох з цих країн до Греції 

доволі негативне. Нерідко вони говорять про те, що занадто багато грошей пішло на 

підтримку Греції. 

Греція позитивно ставиться до європейської інтеграції. Тут вам вважить, передусім, щоб 

через інтеграцію Греція не втратила забагато влади. Адже саме у перемовинах щодо 

кредитів ваша країна і втратила багато владних повноважень. Втім, на вашу думку, сильна 

Європа в змозі дещо зменшити відмінності між багатими і бідними країнами. Тому ви 

підтримуєте європейську інтеграцію, адже, від того врешті решт ви могли б отримати чимало 

вигід! 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Греція 

дуже постраждала від економічної кризи. Країна повинна заощаджувати, щоб виплатити 

борги. Пропозиції 1 та 2 знімають тягар з державного бюджету, адже за умови впровадження 

європейського податку, його сплачуватимуть громадяни. Відтак, ви схильні обрати з-поміж 

цих двох пропозицій радше пропозицію 2, адже тоді частково знімається тягар з бюджету і 

громадяни не повинні самі фінансувати ЄС через новий податок. Ви не проти того, щоб 

рішення про розмір європейського податку приймав Брюссель. Ви не підтримуєте 

пропозицію 3, адже тоді увесь фінансовий тягар лягає на державний бюджет. 

  

Столиця           Афіни 

Мова                        грецька 

Населення                       11 млн. 

ВВП на душу населення      приблизно  16 300 € 

Частка безробітних          26,5% 
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Ірландія  

 

Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця Ірландії. В Ірландії населення розмовляє переважно 

англійською мовою. Втім давня ірландська мова „ґельська“ також уважається мовою 

офіційного вжитку. Порівняно з іншими країнами ЄС в Ірландії відносно сильна економіка і 

ситуація, на щастя, найближчим часом не зміниться. Вам прогнозують непоганий 

економічний ріст. Ірландія неабияк постраждала від економічної кризи, але потім вам 

швидко вдалося покращити ситуацію. Щоправда доволі високим залишається рівень 

безробіття (він нижчий за рівень безробіття багатьох країн, які постраждали від економічної 

кризи, напр., Греції, втім чимало країн ЄС мають значно нижчий рівень безробіття ніж 

Ірландія). 

До складу ЄС Ірландія увійшла в 1973 році. У вас тісні зв’язки з Великою Британією. Ірландці – 

горді європейці, хоча і живуть у невеликій країні, а відтак мають не особливо великий вплив 

у ЄС. 1999 року разом з багатьма іншими країнами ви змінили свою національну грошову 

одиницю на євро. 

Щодо питання європейської інтеграції ви налаштовані радше скептично. Європа для вас 

важлива, завдяки ЄС ви маєте багато переваг. Але настрої всередині країни в останні роки 

змінилися: населення не хоче, щоб Європа вирішувала багато питань і навпаки, прагне, щоб 

якомога більше влади зберігалося в руках Дубліна. Але до європейської ідеї та 

європейського співтовариства в цілому у вас як і раніше позитивне ставлення. 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 3 (фінансування за рахунок внесків 

країн). Ви не хочете віддавати більше повноважень Брюсселю. Пропозиції 1 і 2 передбачають 

введення європейського податку, який сплачуватимуть громадяни. Ви проти цього. Ви не 

хочете, щоб ЄС вводило податок для громадян вашої країни. Окрім того, ви побоюєтеся 

виступів громадян проти нового податку, адже ніхто не любить платити податки. Ваше 

бажання, що і надалі більшість питань вирішувалися в Дубліні. Пропозиція 3 хоча і обтяжує 

державний бюджет, але саме її ви вважаєте найбільш прийнятною. 

  

Столиця               Дублін 

Мова                           англійська, ґельська 

Населення              4,5 млн. 

ВВП на душу населення         приблизно 41 000 € 

Частка безробітних             11,3% 
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Італія

  

 

 Опис ролі (сценарій 3) 

Ви представник/представниця Італії. Економіка Італії порівняно з іншими великими країнами 

ЄС доволі слабка і ситуація найближчим часом не покращиться. Вам не прогнозують 

економічного зростання. Країна дуже постраждала від економічної кризи. Також доволі 

високим залишається рівень безробіття, щоправда порівняно з іншими кризовими країнами 

він ще задовільний. 

Італія одна з країн-засновниць Європейського Союзу. Ви і ще п’ять країн започаткували цей 

проект. Саме тому Італія і сьогодні має важливе значення для ЄС. Щоправда країна має 

слабку економіку, тому країна немає жодного економічного впливу в ЄС. Водночас Італія 

територіально велика країна з великою кількістю населення, тож ви маєте відчутний 

політичний вплив в Брюсселі. Ви відчуваєте себе членом європейської родини і підтримуєте 

ідею Європейського Союзу.  

У вас позитивне ставлення до європейської інтеграції. Ви свідомі переваг ЄС для вашої країни 

і прагнете, щоб ЄС зміцнювався. Інституції ЄС отримали багато повноважень і впливу, але ви 

це сприймаєте схвально. Вплив Брюсселю великий, але не викликає у вас занепокоєння, 

адже Італія країна з великою кількістю населення, тому має багато влади в ЄС. Відтак Італію 

цілком задовольняє той факт, щоб рішення приймалися в Брюсселі. 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Перевага 

обох пропозицій полягає у знятті тягаря з державного бюджету. Водночас введення нового 

податку не сподобається громадянам, адже ніхто не любить платити податки. Але така 

можливість мала б великі переваги для країни, а саме, країна мала б більше грошей для 

інвестицій. Пропозиція 2 менш обтяжлива для громадян, ніж пропозиція 1, адже вона 

передбачає спільне фінансування Європейського Союзу з боку громадян і країн. Однак 

перевагу ви віддаєте пропозиції 1, адже за умов пропозиції 2 ви маєте платити внесок ЄС з 

вашого бюджету. Для Італії, що відчутно постраждала від економічної кризи, важливо 

заощаджувати бюджетні кошти, тому, зокрема, ви проти пропозиції 3, адже тоді весь тягар 

фінансування ЄС лягає на бюджети країн. 

  

Столиця         Рим 

Мова                     італійська 

Населення                    61 млн. 

ВВП на душу населення   приблизно 26 500 € 

Частка безробітних        12,7% 
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Хорватія

  

 

 Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представляєте Хорватію. Порівняно з іншими країнами економіка Хорватії доволі слабка і 

ситуація найближчим часом не покращиться. Прогнози щодо економічного зростання 

невтішні. Рівень безробіття також відносно високий. Відповідно ваша країна економічно 

слабка. 

Хорватія – наймолодша країна ЄС. Вона увійшла до складу Європейського Союзу 2013 року. 

Ви сподіваєтеся, що ЄС допоможе вас зміцнити економіку і досягти добробуту в країні. Поки 

що ситуація не міняється. Втім ви впевненні, що вона зміниться на краще. Ви ще у пошуку 

своєї ролі в ЄС. Ви пишаєтеся тим, що Хорватія учасниця ЄС. Ви відносно невелика країна, 

тому ваш вплив в Брюсселі теж відносно незначний.  

Хорватія позитивно ставиться до європейської інтеграції. Для вас важливо, щоб Європа і ЄС 

були сильними, адже тоді і ви мати вплив на світові арені. Але ви не так давно увійшли до 

складу ЄС, тому ще перебуваєте у пошуку своєї ролі в ЄС. Багато влади Брюсселю, мало 

Загребу – така формула вам не подобається. В деяких європейський проектах ви ще не 

берете участь. До прикладу, у Хорватії грошовою одиницею є  „хорватська куна“, а не євро. 

Адже економіка Хорватії ще не настільки міцна, щоб виконати усі умови для вступу в 

Єврозону. 

У питанні фінансування ЄС для Вас прийнятними є пропозиція 2 (змішане фінансування: 

частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць) і пропозиція 3 

(фінансування за рахунок внесків країн). Ви відхиляєте пропозицію 1, адже тоді увесь тягар 

лягає на громадян. Ви побоюєтеся, що громадянам запровадження податку не сподобається, 

адже ніхто не любить платити податки. Пропозиція 2 почасти знімає тягар з бюджету країни, 

а, отже, ви можете заощадити кошти. Перевага пропозиції 3 зрозуміла для громадян, адже 

тоді їм не потрібно буде платити додатковий податок. 

  

Столиця            Загреб 

Мова                        хорватська 

Населення                       4 млн. 

ВВП на душу населення      приблизно 10 200 € 

Частка безробітних          17,3% 
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Латвія

  

 

 Опис ролі (сценарій 3)  

 

Ви представник/представниця Латвії, маленької країни Європейського Союзу. Порівняно з 

іншими країнами економіка Латвії розвивається і буде розвиватися стабільно. Вам 

прогнозують позитивний економічний ріст і ви цим пишаєтеся. Також показник безробіття в 

країні порівняно з іншими невисокий. 

До складу ЄС Латвія увійшла 2004 року. Цей крок був дуже важливим для вас як остаточне і 

повне визнання країни. На жаль, історії відомі випадки, коли Латвія не була визнаною 

країною, передусім, це стосується часу у складі Радянського Союзу. Ви пишаєтеся тим, що 

вступили в ЄС. Цей крок став успішним як для політики, так і для економіки держави. 

Ви маленька країна і тому ваш вплив в ЄС невеликий. Але ЄС важливий для вас, щоб мати 

значення на міжнародній арені. Особливі відносини у вас з іншими країнами Балтії: Литвою 

та Естонією. 2014 року в Латвії була введена грошова одиниця євро. Цим кроком Латвія 

остаточно показала, що вона належить до європейської спільноти.  

Ви підтримуєте європейську інтеграцію. Ваша країна гарний приклад того, що ЄС сприяє 

встановленню в країнах миру та добробуту. Ці цілі ви і надалі хочете переслідувати. Ви 

схвально ставитеся до делегування повноважень до Брюсселя, якщо це слугує єдності 

Європейського Союзу. Латвія воліє жити в сильній Європі! 

У питанні фінансування ЄС для Вас прийнятними є пропозиція 1 (фінансові надходження до 

бюджету ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія). Адже це матиме значну 

перевагу, а саме, зніме тягар з бюджету і в державі залишиться більше коштів для інвестицій. 

Завдяки новому податку громадяни напряму фінансуватимуть ЄС. Багатьом запровадження 

податку не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Однак у такій пропозиції Ви 

бачите велику перевагу на майбутнє, адже тоді країна матиме більше грошей у бюджеті для 

інвестицій. Ви не проти у питанні визначення розміру європейського податку делегувати 

повноваження Брюсселю. Ви не підтримуєте пропозицію 3, адже тоді великий тягар лягає на 

бюджет країн. 

 

  

Столиця         Рига 

Мова                     латвійська 

Населення                           2 млн. 

ВВП на душу населення  приблизно 11 900 € 

Частка безробітних     10,8% 
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Литва

  

 

Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця Литви, маленької країни Європейського Союзу. Порівняно з 

іншими країнами економіка Литва розвивається і буде розвиватися стабільно. Вам 

прогнозують позитивний економічний ріст і ви цим пишаєтеся. Також показник безробіття в 

країні порівняно з іншими невисокий. 

До складу ЄС Литва увійшла 2004 року. Цей крок був дуже важливим для вас як остаточне і 

повне визнання країни. На жаль, історії відомі випадки, коли Литва не була визнаною 

країною, передусім, це стосується часу у складі Радянського Союзу. Ви пишаєтеся тим, що 

вступили в ЄС. Цей крок став успішним як для політики, так і для економіки держави. 

Ви маленька країна і тому ваш вплив в ЄС невеликий. Але ЄС важливий для вас, щоб мати 

значення на міжнародній арені. Особливі відносини у вас з іншими країнами Балтії: Латвією 

та Естонією. 2015 року в Литві була введена грошова одиниця євро. Цим кроком Литва 

остаточно показала, що вона належить до європейської спільноти.  

Ви підтримуєте європейську інтеграцію. Ваша країна гарний приклад того, що ЄС сприяє 

встановленню в країнах миру та добробуту. Ці цілі ви і надалі хочете переслідувати. Ви 

схвально ставитеся до делегування повноважень до Брюсселя, якщо це слугує єдності 

Європейського Союзу. Литва воліє жити в сильній Європі! 

У питанні фінансування ЄС для Вас прийнятними є пропозиція 1 (фінансові надходження до 

бюджету ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія). Адже це матиме значну 

перевагу, а саме, зніме тягар з бюджету і в державі залишиться більше коштів для інвестицій. 

Завдяки новому податку громадяни напряму фінансуватимуть ЄС. Багатьом запровадження 

податку не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Однак у такій пропозиції Ви 

бачите велику перевагу на майбутнє, адже тоді країна матиме більше грошей у бюджеті для 

інвестицій. Ви не проти у питанні визначення розміру європейського податку делегувати 

повноваження Брюсселю. Ви не підтримуєте пропозицію 3, адже тоді великий тягар лягає на 

бюджет країн. 

  

Столиця             Вільнюс 

Sprache             литовська 

Населення                           3 млн. 

ВВП на душу населення         приблизно  12 400 € 

Частка безробітних            10,7% 
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Люксембург

  

 

 Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця територіально дуже маленької країни Європи, проте зі 

сильною економікою. В майбутньому економічне становище залишатиметься стабільним. 

Вам прогнозують позитивний економічний ріст. Рівень безробіття також низький. Порівняно 

з іншими країнами Європи ваша країна позитивно вирізняється. Люксембург – заможна 

країна. 

Люксембург – одна із засновниць Європейського Союзу. Від самого початку ви частина ЄС. 

Люксембург невелика країна, тому і вплив її в ЄС обмежений. Проте ви маєте важливе 

значення, адже Люксембург невід’ємна складова європейської родини. Як і ЄС Люксембург 

суспільство, в якому говорять кількома мовами: люксембурзькою, французькою та 

німецькою. Багатомовність функціонує в Люксембургу дуже добре.  

Люксембург однозначно виступає за європейську інтеграцію. Ви добре знаєте, що вам 

потрібна Європа, аби ваш голос був почутим у світі. Відтак, ваше бажання – сильна Європа з 

багатьма компетенціями, дедалі міцніше об’єднаний Європейський Союз, єдина спільнота, 

хоча, зрозуміло, за умови збереження національних культур. Люксембург невід’ємний від 

Європи! 

У питанні фінансування ЄС для Вас прийнятними є пропозиція 1 (фінансові надходження до 

бюджету ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія). Адже це матиме значну 

перевагу, а саме, зніме тягар з бюджету і в державі залишиться більше коштів для інвестицій. 

Завдяки новому податку громадяни напряму фінансуватимуть ЄС. Багатьом запровадження 

податку не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Однак у такій пропозиції Ви 

бачите велику перевагу на майбутнє, адже тоді країна матиме більше грошей у бюджеті для 

інвестицій. Ви не проти у питанні визначення розміру європейського податку делегувати 

повноваження Брюсселю. Ви не підтримуєте пропозицію 3, адже тоді великий тягар лягає на 

бюджет країн. 

  

Столиця      Люксембург 

Мова                    люксембурзька, французька, німецька  

Населення      0,5 млн. 

ВВП на душу населення  приблизно 88 500 € 

Частка безробітних     6,0% 
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Мальта

  

 

 Опис ролі (сценарій 3) 

Ви представник/представниця Мальти. Економіка країни особливо не вирізняється міццю. 

ВВП порівняно з іншими країнами ЄС доволі низький. Але економіка швидко зростає і це 

добрий знак. Майже відразу після вступу до ЄС темпи економічного росту були навіть вище 

за теперішні. Рівень безробіття порівняно невисокий і цим можна пишатися. В цілому, 

ситуація в країні позитивна. 

Мальта увійшла до складу ЄС в 2004 році й одразу отримала чимало переваг, передусім, 

зміцніла економіка. У вас гарні відносини з країнами-членами ЄС, а також з країнами 

Північної Африки. Для ЄС Мальта – міст до африканського континенту. Кількість населення 

Мальти невелика, 0,5 млн., тому і вплив у ЄС незначний. Вам потрібен Європейський Союз, 

щоб з вами рахувалися на міжнародній арені. 

Завдяки гарному економічному розвитку ви позитивно ставитеся до ЄС. У міцному ЄС ви 

бачите переваги для своєї країни. Ви знаєте, що багато питань вирішуються в Брюсселі та 

Страсбурзі. Це було зрозуміло і 2004 року, до вступу Мальти в ЄС і Ви погодилися на такі 

умови.  

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Перевага 

обох пропозицій полягає у знятті тягаря з державного бюджету. Водночас введення нового 

податку не сподобається громадянам, адже ніхто не любить платити податки. Але така 

можливість мала б великі переваги для країни, а саме, країна мала б більше грошей для 

інвестицій. Пропозиція 2 менш обтяжлива для громадян, ніж пропозиція 1, адже вона 

передбачає спільне фінансування Європейського Союзу з боку громадян і країн. Однак 

перевагу ви віддаєте пропозиції 1, адже за умов пропозиції 2 ви маєте платити внесок ЄС з 

вашого бюджету. Для Мальти важливо заощаджувати бюджетні кошти, тому, зокрема, ви 

проти пропозиції 3, адже тоді весь тягар фінансування ЄС лягає на бюджети країн. 

  

Столиця       Валлетта 

Мова                     мальтійська, англійська 

Населення       0,5 Millionen 

ВВП на душу населення   приблизно 18 600 € 

Частка безробітних      5,9% 

 

 

 

Goethe-Institut Ukraine. Europa an die Schulen 
www.goethe.de/europaandieschulen



Європа? Хочу все знати!  
 

17 
 

 

 

Нідерланди

  

 

 Опис ролі (Сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця Нідерландів, країни зі сильною економікою. В майбутньому 

економічне становище залишатиметься стабільним. Вам і далі прогнозують економічний 

ріст. До економічної кризи ваші показники були кращими, однак ви залишаєтеся порівняно з 

іншими країнами ЄС економічно сильною державою. Рівень безробіття також невисокий. І це 

добре! 

Нідерланди – одна з країн-засновниць Європейського Союзу. Так склалося історично, що від 

початку свого існування для ЄС ваша країна мала важливе значення. Ви відносно невелика 

країна і завдяки ЄС з вами рахуються в світі. Ви всіляко підтримуєте ЄС та європейську ідею. 

Особливо тісні зв’язки у вас з двома іншими країнами Бенілюксу (Бельгією та 

Люксембургом). 

Ставлення Нідерландів до європейської інтеграції позитивне. Від зростання і зміцненні ЄС 

Нідерланди матимуть багато переваг. У минулому багато повноважень були делеговані 

Європейському Союзу. На вашу думку, це добре. Вплив Брюсселю великий, але не те, щоб 

викликати занепокоєння. Нідерланди не заперечують проти того, щоб важливі рішення 

приймалися в Брюсселі. 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Перевага 

обох пропозицій полягає у знятті тягаря з державного бюджету. Водночас введення нового 

податку не сподобається громадянам, адже ніхто не любить платити податки. Але така 

можливість мала б великі переваги для країни, а саме, країна мала б більше грошей для 

інвестицій. Пропозиція 2 менш обтяжлива для громадян, ніж пропозиція 1, адже вона 

передбачає спільне фінансування Європейського Союзу з боку громадян і країн. Однак 

перевагу ви віддаєте пропозиції 1, адже за умов пропозиції 2 ви маєте платити внесок ЄС з 

вашого бюджету. Ви проти пропозиції 3, адже тоді весь тягар фінансування ЄС лягає на 

бюджети країн. 

  

Столиця         Амстердам 

Мова                      нідерландська 

Населення       17 млн. 

ВВП на душу населення   приблизно 39 300 € 

Частка безробітних      7,4% 
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Австрія

  

 

Опис ролі (сценарій 3) 

Ви представник/представниця Австрії, країн з відносно сильною економікою. Втім ситуація 

може змінитися: позитивний економічний ріст вам не прогнозують. Утім, порівняно з іншими 

країнами ЄС ваша ситуація доволі непогана. Рівень безробіття в країна невисокий. Тож, в 

цілому, становище країни набагато краще від багатьох інших країн ЄС. 

 

Австрія увійшла до складу ЄС разом зі Швецією та Фінляндією 1995 року. Ви пишаєтеся тим, 

що ви європейці і підтримуєте зміцнення Європи. Здавна у вас добрі відносини з 

балканськими країнами, відтак ви для ЄС місток до цього регіону. Австрія не велика країна, 

проте й не мала. У вас гарні зв’язки і з Німеччиною. У вас налагоджена співпраця з іншими 

країнами, які розмірами такі як і Австрія. Тож ви намагаєтеся мірятися з такими  „сильними“  

партнерами у ЄС як Франція або Німеччина. 

В Австрії позитивне ставлення до європейської інтеграції. Ви свідомі значення ЄС для вашої 

країни і прагнете, щоб ЄС зміцнювався. Інституції ЄС мають багато повноважень і впливу, але 

ви це сприймаєте схвально: Європа повинна бути здатною до дій. Вам важить на тому, щоб з 

Австрією рахувалися, а великі країни не мали забагато впливу в ЄС. Ви підтримуєте 

європейську інтеграцію, але хочете, щоб до вас дослухалися. Для Австрії це важливо. 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 2 (змішане фінансування за рахунок 

внесків країн та податку). Перевага полягає у зменшенні тягаря на державний бюджет. Тоді у 

вас було б більше коштів для інвестицій. Завдяки податку громадяни напряму фінансували 

ЄС. Звісно, податок багатьом не сподобається, адже платити податки ніхто не любить. Але 

можливість у заощадженні бюджетних коштів для інвестицій для вас важлива. Ви не проти 

передати Брюсселю повноваження щодо встановлення розміру податку. На вашу думку, це 

правильно, що бюджет ЄС фінансується і за рахунок держави і за рахунок громадян. Це 

справедливе рішення. Так, громадяни платитимуть більше податків, але держава матиме 

більше грошей для інвестування.  

  

Столиця          Відень 

Мова                        німецька 

Населення          8,5 млн. 

ВВП на душу населення      приблизно 38 500 € 

Частка безробітних         5,6% 
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Польща

  

 

Опис ролі (сценарій 3)  

 

Ви представник/представниця Польщі. Порівняно з іншими країнами економіка Польщі 

радше слабка. Показник ВВП не особливо високий. Але попри наслідки кризи економіка 

розвивається і зростає. Це добрий знак і ви пишаєтесь цим. Рівень безробіття, щоправда, 

відносно високий, утім не такий високий як, скажімо, у Греції, Італії чи Іспанії. Порівняно з 

іншими країнами ЄС ситуація в Польщі непогана. 

До складу ЄС Польща увійшла 2004 року. Для країни вступ до ЄС став важливим кроком, аби 

остаточно стати визнаною самостійною державою. Польща має велику кількість населення, 

відтак і її вплив у ЄС доволі великий. Ви свідомі своєї ролі і не приховуєте це. Польща вважає 

себе важливою складовою ЄС. Ви хочете, щоб існувала сильна Європа та ЄС.   

Польща позитивно ставиться до європейської інтеграції. Ви свідомі значення ЄС для країни. 

Водночас Польщі важливо не стати надто залежною від Брюсселя. Та все одно ви свідомі 

переваг, передусім, економічних, які дає участь в ЄС. Саме тому ви підтримуєте європейську 

інтеграцію. Ви прагнете, щоб Польща стала сильною державою в сильній Європі. В деяких 

європейських проектах ви не берете участі, наприклад, у Єврозоні: у Польщі в обігу  „польські 

злоті“, а не євро. І так має залишатися! 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 3 (фінансування за рахунок внесків 

країн). Ви не хочете віддавати більше повноважень Брюсселю.  Пропозиції 1 і 2 

передбачають сплату податку громадянами напряму ЄС. Ви проти, щоб ЄС встановлював 

податки для ваших громадян. Крім того, ви побоюєтеся, що населення висупить проти нового 

податку, адже ніхто не любить платити податки. Ви хочете, щоб якомога більше питань 

вирішувалися у Варшаві, а не в Брюсселі. І хоча пропозиція 3 обтяжує бюджет країни, ви 

зголошуєтеся саме на неї.   

  

Столиця          Варшава 

Мова                         польська 

Населення           40 млн. 

ВВП на душу населення       приблизно 10 700 € 

Частка безробітних          9,0% 
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Португалія

  

 

 Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представник/представниця Португалії. Економіка Португалії порівняно з іншими країнами 

слабка. І, на жаль, найближчим часом ситуація не зміниться. За прогнозами у вас не 

передбачається гарний економічний ріст. Однак економіка розвивається і поступово зростає. 

Про це в умовах економічної кризи й мови не було. Португалія відчутно постраждала від 

кризи. Рівень безробіття в країна також високий, втім порівняно з іншими кризовими 

країнами прийнятний. 

Португалія учасниця ЄС з 1986 року. Спочатку ваше ставлення до ЄС було далеке від 

позитивного, та з часом все змінилося: ви відчуваєте себе членом європейської родини. 

Країна має несильну економіку, тому і ваш економічний вплив у ЄС незначний. До того ж 

Португалія невелика країна, тому і політичний вплив вашої країни в Брюсселі обмежений. Та 

саме тому для вас участь в ЄС важлива: завдяки ЄС з вами рахуються на світовій арені. 

Останніми роками ЄС надав вам фінансову допомогу, щоб врятувати країну. Але це 

поставило вас у залежність. Дуже добрі відносини в ЄС з Іспанією. 

Ставлення Португалії до європейської інтеграції позитивне. Зростання і зміцнення ЄС має 

багато переваг для вас. Багато повноважень передані Брюсселю і на вашу думку це добре, 

але варто пильнувати, щоб вплив Брюсселю не став завеликим. На жаль через боргові 

зобов’язання перед ЄС, які  ви змушені взяти на себе для подолання наслідків економічної 

кризи, ви втратили багато впливу.  

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Перевага 

обох пропозицій полягає у знятті тягаря з державного бюджету. Водночас введення нового 

податку не сподобається громадянам, адже ніхто не любить платити податки. Пропозиція 2 

менш обтяжлива для громадян, ніж пропозиція 1, адже вона передбачає спільне 

фінансування Європейського Союзу з боку громадян і країн. Однак перевагу ви віддаєте 

пропозиції 1, адже за умов пропозиції 2 ви маєте платити внесок ЄС з вашого бюджету. Для 

Португалії, що відчутно постраждала від економічної кризи, важливо заощаджувати 

бюджетні кошти, щоб виплатити борги, тому ви проти пропозиції 3, адже тоді весь тягар 

фінансування ЄС лягає на бюджети країн.  

Столиця               Лісабон 

Мова                           португальська 

Населення              10 млн. 

ВВП на душу населення приблизно 16 700 € 

Частка безробітних             14,1% 
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Румунія

  

 

 Опис ролі (сценарій 3) 

Ви представник/представниця Румунії. Економіка Румунії не особливо сильна. ВВП порівняно 

з іншими країнами ЄС дуже низький. Утім економіка навіть за умови кризи зростає. І це 

добрий знак. Відразу після вступу до ЄС рівень економічного росту був навіть ще більший. 

Рівень безробіття в країні відносно невисокий, у порівнянні з деякими іншими країнами ЄС 

ситуація у вас доволі непогана.  

 До ЄС Румунія вступила 2007 року. Ви отримали чимало зиску зі вступу, передусім, 

економіка зміцніла. Та країна ще має певні труднощі, приміром, корупція, рівень якої 

залишається високим. Тут ви ще не на рівні ЄС і тому є над чим працювати. Участь в ЄС для 

вас важлива і ви отримуєте від ЄС велику допомогу. Ви пишаєтеся тим, що є членом 

європейської родини. Населення Румунії 20 мільйонів, тому в ЄС ви доволі впливові. 

Скористайтеся цим!   

Через позитивні зміни в економіці ви в цілому позитивно ставитеся до європейської 

інтеграції. Ви бачите у тому і свої переваги. Ви свідомі того, що багато питань вирішуються у 

Брюсселі або Страсбурзі. Ще до вступу в ЄС 2007 року це було очевидним і ви прийняли цей 

факт. Але вам важливо, щоб і Бухарест мав достатньо самостійності і вирішував багато питань 

сам. У деяких європейських проектах ви ще не берете участі: до прикладу, в Румунії грошові 

розрахунки відбуваються не в євро, а в „румунських леях“, бо економіка країни ще занадто 

слабка, що відповідати вимогам для вступу до Єврозони. 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 2 (змішане фінансування за рахунок 

внесків країн та податку). Перевага полягає у зменшенні тягаря на державний бюджет. Тоді у 

вас було б більше коштів для інвестицій. Завдяки податку громадяни напряму фінансували 

ЄС. Звісно, податок багатьом не сподобається, адже платити податки ніхто не любить. Але 

можливість у заощадженні бюджетних коштів для інвестицій для вас важлива. Ви не проти 

передати Брюсселю повноваження щодо встановлення розміру податку. На вашу думку, це 

правильно, що бюджет ЄС фінансується і за рахунок держави і за рахунок громадян. Це 

справедливе рішення. Так, громадяни платитимуть більше податків, але держава матиме 

більше грошей для інвестування.  

  

Столиця       Бухарест 

Мова                     румунська 

Населення       20 млн. 

ВВП на душу населення   приблизно  7 500 € 

Частка безробітних      6,8% 
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Швеція

  

 

Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви представниця/представник Швеції, країни зі сильною економікою. Найближчим часом 

ситуація залишатиметься стабільною. Вам прогнозують гарний економічний ріст. Порівняно з 

іншими країнами ЄС економічна ситуація у вас дуже гарна. До того ж рівень безробіття у 

Швеції не дуже високий. І хоча порівняно з багатьма іншими країнами ситуація з занятістю 

населення у вас краща, ви не найкращі! Є країни ЄС, які мають нижчий рівень безробіття. 

До Європейського Союзу Швеція вступила разом з Фінляндією та Австрією 1995 року. 

Тривалий час Швеція була скептично налаштовано щодо ЄС. І тепер, до прикладу, ви 

залишили валютою крону і відмовилися від запровадження євро. Та участь в ЄС важлива для 

вас, передусім, в економічному плані. Тому рівень сприйняття ЄС в країні високий. Особливо 

тісні зв’язки ви підтримуєте з іншими скандинавськими країнами та країнами Балтії (Литвою, 

Латвією та Естонією). 

Ставлення Швеції до євроінтеграції позитивне. Ви знаєте, що участь в ЄС важлива для вас. 

Водночас ви пишаєтеся своєю політичною системою та шведськими стандартами. Тому ви 

боїтеся віддати багато влади до Брюсселя. Якщо переваги від участі в ЄС для Швеції не 

зменшаться, ви не заперечуєте проти європейської інтеграції. В деяких європейських 

проектах ви не берете участі, наприклад, в Єврозоні. Грошовою одиницею у вас залишається 

„шведська крона“. І тут ви не хочете жодних змін!  

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Перевага 

обох пропозицій полягає у знятті тягаря з державного бюджету. Водночас введення нового 

податку не сподобається громадянам, адже ніхто не любить платити податки. Але така 

можливість мала б великі переваги для країни, а саме, країна мала б більше грошей для 

інвестицій. Пропозиція 2 менш обтяжлива для громадян, ніж пропозиція 1, адже вона 

передбачає спільне фінансування Європейського Союзу з боку громадян і країн. Однак 

перевагу ви віддаєте пропозиції 1, адже за умов пропозиції 2 ви маєте платити внесок ЄС з 

вашого бюджету. Ви проти пропозиції 3, адже тоді весь тягар фінансування ЄС лягає на 

бюджети країн. 

  

Столиця              Стокгольм 

Мова                          шведська 

Населення             10 млн. 

ВВП на душу населення         приблизно 44 400 € 

Частка безробітних             7,9% 
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Словаччина

  

 

 Опис ролі (Сценарій 3) 

Ви представниця/представник Словаччини, невеликої країни Європейського Союзу. 

Порівняно з деякими іншими країнами ЄС Словаччина має стабільну економіку і погіршення 

ситуації не очікується, навпаки, вам прогнозують гарний економічний ріст. Цим ви пишаєтеся. 

Щоправда рівень безробіття доволі високий, але не настільки високий як, скажімо, в 

кризових південно-європейських країнах (у Греції чи в Іспанії).  

 

Словаччина увійшла до складу ЄС 2004 року. Це був важливий крок для вас – ви стали 

нарешті повноцінно визнаною самостійною державою. На жаль, ваша історія знала інші 

приклади. Ви пишаєтеся тим, що ваша країна учасниця ЄС. І в економічному, і в політичному 

плані вступ до ЄС став справжнім успіхом для вашої країни. Словаччина невелика країна, 

тому її вплив в ЄС також невеликий. Однак участь в ЄС для вас вагома, адже завдяки ЄС ви 

також гравець на міжнародній арені. У вас тісні зв’язки з країнами вашого регіону: 

Словенією, Угорщиною та Чехією. Особливо тісні партнерські зв’язки у вас із Чехією. 2009 

року Словаччина перейшла на євро і показала, де її місце: у серці Європи!  

 

Ви підтримуєте європейську інтеграцію. Ваша країна гарний приклад того, що завдяки ЄС в 

країні можна встановити мир і добробут. На цьому шляху ви хочете залишитися. У вас 

позитивне ставлення до делегування повноважень і влади до Брюсселя, насамперед, якщо 

це сприяє єдності та зміцненню ЄС. А Словаччина воліє бачити Європу сильною! 

 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Перевага 

обох пропозицій полягає у знятті тягаря з державного бюджету. Водночас введення нового 

податку не сподобається громадянам, адже ніхто не любить платити податки. Але така 

можливість мала б великі переваги для країни, а саме, країна мала б більше грошей для 

інвестицій. Пропозиція 2 менш обтяжлива для громадян, ніж пропозиція 1, адже вона 

передбачає спільне фінансування Європейського Союзу з боку громадян і країн. Однак 

перевагу ви віддаєте пропозиції 1, адже за умов пропозиції 2 ви маєте платити внесок ЄС з 

вашого бюджету. Ви проти пропозиції 3, адже тоді весь тягар фінансування ЄС лягає на 

бюджети країн. 

Столиця           Братислава 

Мова                        словацька 

Населення          5,5 млн. 

ВВП на душу населення      приблизно 13 900 € 

Частка безробітних         13,2% 
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Словенія

  

 

 Опис ролі (сценарій 3) 

Ви представниця/представник Словенії, однієї з невеликих країн ЄС. Порівняно з деякими 

іншими країнами ЄС Словенія має стабільну економіку і погіршення ситуації не очікується, 

навпаки, вам прогнозують пристойний економічний ріст. Цим ви пишаєтеся. Рівень 

безробіття порівняно з іншими країнами ЄС помірний і не настільки високий як, скажімо, в 

кризових південно-європейських країнах (у Греції чи в Іспанії).  

 

Словенія увійшла до складу ЄС 2004 року. Це був важливий крок для вас – ви стали нарешті 

повноцінно визнаною самостійною державою. На жаль, ваша історія знала інші приклади. Ви 

пишаєтеся тим, що ваша країна учасниця ЄС. І в економічному, і в політичному плані вступ до 

ЄС став справжнім успіхом для вашої країни. Словенія невелика країна, тому її вплив в ЄС 

також невеликий. Однак участь в ЄС для вас вагома, адже завдяки ЄС ви також гравець на 

міжнародній арені. У вас тісні зв’язки з балканськими країнами, напр., з Хорватією.   

 

Ви підтримуєте європейську інтеграцію. Ваша країна гарний приклад того, що завдяки ЄС в 

країні можна встановити мир і добробут. На цьому шляху ви хочете залишитися. У вас 

позитивне ставлення до делегування повноважень і влади до Брюсселя, насамперед, якщо 

це сприяє єдності та зміцненню ЄС. А Словенія воліє бачити Європу сильною! 

 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Перевага 

обох пропозицій полягає у знятті тягаря з державного бюджету. Водночас введення нового 

податку не сподобається громадянам, адже ніхто не любить платити податки. Але така 

можливість мала б великі переваги для країни, а саме, країна мала б більше грошей для 

інвестицій. Пропозиція 2 менш обтяжлива для громадян, ніж пропозиція 1, адже вона 

передбачає спільне фінансування Європейського Союзу з боку громадян і країн. Однак 

перевагу ви віддаєте пропозиції 1, адже за умов пропозиції 2 ви маєте платити внесок ЄС з 

вашого бюджету. Ви проти пропозиції 3, адже тоді весь тягар фінансування ЄС лягає на 

бюджети країн. 

  

Столиця             Любляна 

Мова                         словенська 

Кількість населення           2 млн. 

ВВП на душу населення       приблизно 18 100 € 

Частка безробітних               9,7% 
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Іспанія

  

 

 Опис ролі (Сценарій 3) 

 

Ви представниця/представник Іспанії. Економіка Іспанії порівняно з іншими країнами слабка. 

І, на жаль, найближчим часом ситуація не зміниться. За прогнозами у вас не передбачається 

гарний економічний ріст. Однак економіка розвивається і поступово зростає. Про це в умовах 

економічної кризи й мови не було. Ваша країна відчутно постраждала від кризи. Рівень 

безробіття в країна також високий. 

Іспанія увійшла до складу ЄС 1986 року. Ви відчуваєте себе європейцями. Після вступу до ЄС 

економіка Іспанії разюче піднялася. На жаль, тепер ситуація дещо інші і економіка набагато 

слабша. Тому і вплив, передусім, економічний, вашої країни в ЄС невеликий. Водночас 

Іспанія велика країна, а тому в політичному плані ви маєте вплив у Брюсселі. В останні роки 

через економічну кризу ЄС надав вам значну фінансову допомогу, що і врятувала вас, але й 

поставило у залежність від ЄС. Особливо тісні зв’язки у вас із Португалією. 

Ставлення Іспанії до європейської інтеграції позитивне. Зростання і зміцнення ЄС має багато 

переваг для вас. Багато повноважень передані Брюсселю і на вашу думку це добре, але 

варто пильнувати, щоб вплив Брюсселю не став завеликим. На жаль, через боргові 

зобов’язання перед ЄС, які  ви змушені взяти на себе задля подолання наслідків економічної 

кризи, ви втратили багато впливу. Особливо ви боїтеся, що втратите своє значення в ЄС. Ви 

хотіли б зберегти свій вплив у ЄС.  Вам не хотілося б, щоб такі великі країни ЄС як Німеччина 

чи Франція, або нові країни ЄС Польща або Чехія стали дуже сильними і мали забагато 

впливу в ЄС. 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Іспанія 

постраждала від економічної кризи, тому повинна заощаджувати кошти  для вплати боргів. 

Перевага обох пропозицій полягає у знятті тягаря з державного бюджету. Водночас введення 

нового податку не сподобається громадянам, адже ніхто не любить платити податки. Але 

така можливість мала б великі переваги для країни, а саме, країна мала б більше грошей для 

інвестицій. Пропозиція 2 менш обтяжлива для громадян, ніж пропозиція 1, адже вона 

передбачає спільне фінансування Європейського Союзу з боку громадян і країн. Перевагу ви 

віддаєте пропозиції 2, адже за її умов ви маєте платити менший внесок ЄС з вашого бюджету, 

а громадяни не повинні самі фінансувати ЄС за рахунок податку. Ви не заперечуєте проти 

Столиця            Мадрид 

Мова                           іспанська 

Населення            46,5 млн. 

ВВП на душу населення        приблизно 22 400 € 

Частка безробітних           24,5% 
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того, щоб Брюссель визначав розмір податку. Ви проти пропозиції 3, адже тоді весь тягар 

фінансування ЄС лягає на бюджети країн. 
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Чехія

  

 

 Опис ролі (Сценарій 3) 

Ви представниця/представник Чехії. Чехія не велика, але й не мала країна ЄС зі стабільною 

економікою і гарним прогнозом щодо економічного росту. Рівень безробіття порівняно з 

іншими країнами ЄС доволі низький, майже таким як у країнах із найкращими економічними 

показниками, як от Німеччина. І це є добрий знак. 

Чехія вступила до ЄС 2004 року. Це був важливий крок для вас – ви стали нарешті повноцінно 

визнаною самостійною державою. На жаль, ваша історія знала інші приклади. Ви пишаєтеся 

тим, що ваша країна учасниця ЄС. І в економічному, і в політичному плані вступ до ЄС став 

справжнім успіхом для вашої країни. Тісні зв’язки ви підтримуєте з країнами вашого регіону: 

Польщею, Німеччиною та, передусім, зі Словаччиною. Чехія здавна була місцем зустрічі 

різних європейських культур, тому для вас цілком логічно, що ви стали частиною ЄС. 

Ви підтримуєте європейську інтеграцію. Ваша країна гарний приклад того, що завдяки ЄС в 

країні можна встановити мир і добробут. На цьому шляху ви хочете залишитися. У вас 

позитивне ставлення до делегування повноважень і влади до Брюсселя, насамперед, якщо 

це сприяє єдності та зміцненню ЄС. Адже Чехія за сильну Європу. Втім у деяких європейських 

проектах ви не берете участі, наприклад, у Єврозоні. Грошовою одиницею в Чехії 

залишається „чеська крона“ і щось змінювати у цьому ви не хочете.  

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 1 (фінансові надходження до бюджету 

ЄС за рахунок податку, який стягує Європейська комісія) і пропозиція 2 (змішане 

фінансування: частина за рахунок податку, частина завдяки внесків країн-учасниць). Перевага 

обох пропозицій полягає у знятті тягаря з державного бюджету. Водночас введення нового 

податку не сподобається громадянам, адже ніхто не любить платити податки. Але така 

можливість мала б великі переваги для країни, а саме, країна мала б більше грошей для 

інвестицій. Пропозиція 2 менш обтяжлива для громадян, ніж пропозиція 1, адже вона 

передбачає спільне фінансування Європейського Союзу з боку громадян і країн. Однак 

перевагу ви віддаєте пропозиції 1, адже за умов пропозиції 2 ви маєте платити внесок ЄС з 

вашого бюджету. Ви проти пропозиції 3, адже тоді весь тягар фінансування ЄС лягає на 

бюджети країн. 

Столиця       Прага 

Мова                   чеська 

Населення      10,5 млн. 

ВВП на душу населення  приблизно 14 700 € 

Частка безробітних     6,1% 
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Угорщина

  

 

 Опис ролі (Сценарій 3) 

Ви представниці/представник Угорщини, країни з не дуже сильною економікою. Рівень ВВП у 

вас невисокий. Але найближчими роками ситуація може змінитися: у вас гарні прогнози 

щодо економічного росту. В цілому, щоправда, ваше становище порівняно з іншими 

країнами ЄС не вельми гарне. Натомість рівень безробіття в країні не такий вже і високий, а 

порівняно з деякими країнами ЄС навіть доволі низький. 

 

 До складу ЄС Угорщина увійшла 2004 року. Ви виступаєте за сильну Європу і пишаєтеся тим, 

що ви європейці. З огляду на історію ви завжди вважали себе невід’ємною складовою 

європейської спільноти.  Угорщина середня за розмірами країна. Від вступу в ЄС ви отримали 

чимало економічних переваг. Ваша політика і деякі закони, щоправда, інколи викликають 

занепокоєння (напр., закон про свободи преси тощо). Інші країни ЄС побоюються, що 

демократія в Угорщині дедалі слабша, і це їм не подобається. 

 

Угорщина позитивно ставиться до європейської інтеграції. Ви свідомі важливості ЄС для 

вашої країни і хотіли б, щоб ЄС був сильним. Але в деяких європейських проектах ви не 

берете участі. Наприклад, ви не вступили до Єврозони і залишили в обігу свою грошову 

одиницю „форинти“. І змінювати тут ви нічого не хочете. На вашу думку, інституції ЄС мають 

великий вплив. Ви хотіли б, щоб важливі для країни рішення приймалися не в Брюсселі, а в 

Будапешті. Важливо, щоб вас чули і з вами рахувалися, а великі країни мали обмежений 

вплив. Ви підтримуєте європейську ідею, але хочете мати також право голосу. Для вас це 

важливо.    

 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 2 (змішане фінансування за рахунок 

внесків держав та податку громадян) та пропозицію 3 (тільки внески держав). Ви проти 

пропозиції 1, адже тоді увесь тягар фінансування ЄС лягає на громадян. Ви побоюєтеся, що 

громадяни виступлять проти податку, адже ніхто не любить платити податки. Перевага 

пропозиції 2 полягає у тому, що з бюджету держави частково зніметься тягар і ви зможете 

заощадити гроші. За умов пропозиції 3 перевагу мають громадяни, адже на них не впаде 

додатковий податковий тягар.    

 

Столиця     Будапешт 

Мова                   угорська 

Населення     10 млн. 

ВВП на душу населення           приблизно 10 600 € 

Частка безробітних    7,7% 
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Об’єднане Королівство Великої Британії  

 

  

Опис ролі (Сценарій 3) 

 

Ви представниця/представник Об’єднаного Королівства Великої Британії, репрезентант 

Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Порівняно з багатьма іншими країнами ЄС 

ваша економіка дуже сильна і надалі розвиватиметься позитивно. Рівень безробіття відносно 

низький. Загальноекономічна ситуація в країні доволі гарна. 

Велика Британія не була співзасновницею Європейського Союзу, а увійшла до його складу  

1973 року.  На те були причини. Від початку ви маєте свою окрему позицію в ЄС. Попри 

участь в ЄС ваше ставлення до нього дуже скептичне. Ви не підтримали Єврозону і не ввели 

євро. Ви розраховуєтеся фунтами. Ви свідомі своєї економічної міці. Чимало британців 

взагалі питаються, чи, взагалі, вартує країни бути в ЄС? Водночас ви країна з великою 

кількістю населення, тому маєте чималий вплив в ЄС. Відтак, ви намагаєтеся змінити ЄС так, 

щоб ви і ваші громадяни були задоволені.  

Ставлення Великої Британії до європейської інтеграції, в цілому, негативне. Ви боїтеся, що ЄС 

стане надто сильним і ви залежатимете від його рішень. Саме тому ви не берете участь у 

інших європейських проектах, як-от, Єврозона. Ви залишилися вірними  „британському 

фунту“ і не хочете переходити на євро. Тут ви не хочете жодних змін. Вам важливо, щоб 

значущі для вашої країни, приймалися у Лондоні, а не в Брюсселі. Ви волієте зберегти 

національну владу, і зменшити європейський вплив. Якщо ЄС зміниться так, як вам того 

хотілося, то, можливо, ви залишитеся  ньому. Якщо ж змін, які вам сподобалися б, не буде, 

ви можете вийти зі складу ЄС.   

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозицію 3 (фінансування як і до тепер за 

рахунок внесків держав). Ви не бажаєте більше віддавати повноваженнями Брюсселю. У 

випадку пропозицій 1 та 2 громадяни повинні сплачувати напряму ЄС податок. Ви проти того, 

що хтось запроваджував для ваших громадян податки. У цьому питання ви категорично 

проти віддавати повноваження Брюсселю. Ви також побоюєтеся, що громадяни 

протестуватимуть проти податку. Ви хочете, щоб якомога більше питань вирішувалися в 

Лондоні, а не в Брюсселі. І хоча пропозиція 3 лягає тягарем на бюджет країни, ви її 

підтримуєте.  

 

Столиця    Лондон 

Мова    англійська 

Населення           64 млн. 

ВВП на душу населення приблизно 34 000 € 

Частка безробітних                  6,1% 
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Кіпр

  

 

 Опис ролі (Сценарій 2) 

Ви представниця/представник Кіпру, невеликої країни ЄС зі стабільною економікою. Втім 

економічна ситуація може змінитися – вам не дають гарних прогнозів щодо економічного 

росту. Це кепсько! Рівень безробіття відносно високий, хоча і не настільки, як у більшості 

кризових країн, як-от. Іспанії чи Греції.  

 

Кіпр увійшов до складу ЄС 2004 року. Це був важливий крок для вас. Кіпр поділений на дві 

частини: одна знаходиться під впливом Греції, інші – Туреччини. До складу ЄС входить тільки 

грецька частина острова. Участь в ЄС стала успіхом для вас, передусім, економічним. Ви 

невелика країна, тому ваш вплив  у ЄС також не особливо значний. Але Європа важлива для 

Вас, щоб бути гравцем на міжнародній політичній арені. Тісні стосунки у вас з країнами 

Європи, Азії та Африки, що лежать на Середземному морі.  Тому в ЄС ви ніби місток між ЄС і 

країнами цього регіону. 2008 року ви перейшли на євро і продемонстрували обраний шлях: 

до Європи! 

 

Ви підтримуєте європейську інтеграцію. Ваша країна гарний приклад того, що завдяки ЄС в 

країні можна встановити мир і добробут. На цьому шляху ви хочете залишитися. У вас 

позитивне ставлення до делегування повноважень і влади до Брюсселя, насамперед, якщо 

це сприяє єдності та зміцненню ЄС. Кіпру потрібна сильна Європа! 

У питанні фінансування ЄС ви виступаєте за пропозицію 1 (фінансування ЄС за рахунок 

податку, який стягує Єврокомісія). Від цієї пропозиції виграє бюджет країни і ви отримуєте 

більше коштів для інвестицій. Завдяки податку громадяни напряму фінансуватимуть бюджет 

ЄС. Багатьом це не сподобається, адже хто любить платити податки? Але у цій пропозиції ви 

бачите перевагу для країни – бюджет заощадить гроші на інвестиції. Ви не проти, щоб 

Брюссель вирішував питання розміру цього податку. Ви заперечуєте проти пропозиції 3, за 

якою фінансування ЄС відбувається винятково за рахунок внесків держав. Адже це означає 

великий тягар для бюджету вашої країни. 

  

Столиця      Нікосія 

Мова                   грецька 

Населення     1 млн. 

ВВП на душу населення приблизно 20 500 € 

Частка безробітних     16,1% 
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Голова Європейської ради 

 

Опис ролі (Сценарій 3) 

 
Ви голова ради представників країн-учасників ЄС найвищого рівня. Ви громадянин однієї з 

країн ЄС. 

Ви забезпечуєте безперервність та черговість роботи Європейської ради, але ви не маєте 

права голосу. Ви також відповідає за підготовку до роботи Європейської ради. 

До вашої компетенції відноситься підготовка засідань Європейської ради. Подбайте про те, 

щоб усі необхідні підготовчі заходи були виконані. Під час засідань ради ви головуєте, тобто 

ведете засідання. Ви дбаєте про спокій і порядок під час засідання, про регламент, щоб 

представники Європарламенту та Єврокомісії також могли висловити свою думку. Спробуйте 

спонукати гравців дійти компромісу.    

У питанні фінансування ЄС ви намагаєтеся знайти компроміс між країнами та органами 

Європейського Союзу. У вас немає права голосу. Зберігайте нейтралітет. Для вас важливо, 

аби сторони дійшли результату. Подбайте про те, щоб сторони почули одна одну. 

  

Європейська рада 

 

Члени    очільники та голови урядів  28 країн-учасниць ЄС  

                                плюс голова           

Штаб-квартира   Брюссель 

 

Європейська рада – орган, до складу якого входять очільники 28 держав ЄС та голови їх 

урядів. Вони збираються принаймні чотири рази на рік. Ці зустрічі часто називають 

самітами ЄС або зустрічами на вищому рівні. На засіданнях  Європейської Ради її члени 

намагаються дійти компромісу щодо певного питання.Європейська рада встановлює 

загальні політичні цілі ЄС.   
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Помічник голови Європейської ради 

 

Опис ролі (сценарій 3) 

 
Ви допомагаєте голові Європейської ради готувати і проводити засідання ради. Ви веде 

засідання, але не маєте права голосу.  

Ви громадянин однієї з країн ЄС. 

Ви готуєте засідання ради, дбаєте про те, щоб вони протікали спокійно та згідно з порядку, 

слідкуєте, щоб представники Єврокомісії та Європарламенту отримали можливість 

висловити свою точку зору. Встановіть контакт з представниками органів ЄС для 

знаходження нонсенсу.  Будьте активними, дійте в на благо Європейського Союзу. 

У питанні фінансування ЄС спробуйте спонукати країни та органи ЄС до компромісу. Ви не 

маєте права голосу. Зберігайте нейтральність. Для вас головне результат. Допоможіть 

сторонами почути одна одну. 

  

Європейська рада 

 

Члени    очільники та голови урядів  28 країн-учасниць ЄС  

                                плюс голова           

Штаб-квартира   Брюссель 

 

 
Європейська рада – орган, до складу якого входять очільники 28 держав ЄС та голови їх 

урядів. Вони збираються принаймні чотири рази на рік. Ці зустрічі часто називають 

самітами ЄС або зустрічами на вищому рівні. На засіданнях  Європейської Ради її члени 

намагаються дійти компромісу щодо певного питання.Європейська рада встановлює 

загальні політичні цілі ЄС.   
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Президент Європейської комісії 

 

Опис ролі (сценарій 3) 

 

Ви маєте право брати активну участь в усіх засіданнях Європейської ради, але у вам немає 

права голосу.  

Ви громадянин однієї з країн ЄС. 

Ви посередник між Європейською радою та Європарламентом. Поговоріть з представниками 

обох інституцій, щоб знати їхню думку щодо обговорюваного питання. 

Ви одна з найважливіших осіб Європейського Союзу, тому маєте чітко висловити свою 

позицію в Європейській раді. Будьте активними, дискутуйте з учасниками Європейської ради, 

висловіть свою думку, ведіть переговори з Європейською радою. Для досягнення згоди 

переговоріть із представниками Європарламенту. Те рішення, яке прийме рада, матиме 

прямий вплив на роботу Єврокомісії, тож втручайтеся якомога активніше! 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозиції 1 (фінансування за рахунок податку, 

який стягує Єврокомісія) та 2 (змішане фінансування за рахунок внесків держав та податку з 

громадян). Перевагою обох пропозиції є зняття тягаря з бюджетів країн-учасниць ЄС. Завдяки 

податку громадяни ЄС напряму поповнюватимуть бюджет Євросоюзу. Введення податку 

багатьом не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Перевагу цих пропозицій 

ви бачите також у тому, що розмір податку встановлюватиме Брюссель. Країни повинні 

віддати вам частину повноважень. Ви отримали б більше важелів впливу на фінансування ЄС. 

Ви проти пропозиції 3, адже тоді у вас не буде впливу на бюджет ЄС.    

  

Європейська комісія 

 

Члени             27 плюс президент  

Штаб-квартира        Брюссельl 

Співробітники          приблизно 34 000 

 

 Європейська комісія – орган виконавчої влади Європейського Союзу. До складу Європейської 

комісії входять 28 членів, тобто по одному представнику від кожної з країн ЄС. До основних 

завдань Єврокомісії належать розробка пропозицій нових законів, нагляд над дотриманням 

законів ЄС у країнах-учасницях і врядування бюджету ЄС. Також Єврокомісія веде 

перемовини від імені ЄС з іншими країнами та укладає з ними договори. Як представник 

Єврокомісії ви маєте діяти в інтересах Європейської Союзу в цілому, а не лише своєї країни. 

Ви обираєте те, що принесе найбільше користі всьому  Європейському Союзу.  
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Віце-президент Європейської комісії 

 Опис ролі (сценарій 3) 

Ви член Єврокомісії, допомагаєте Президенту Єврокомісії виконувати покладені на нього 

завдання.  

Ви громадянин однієї з країн ЄС. 

Ви маєте право брати активну участь в усіх засіданнях Європейської ради, але у вам немає 

права голосу. Ви посередник між Європейською радою та Європарламентом. Поговоріть з 

представниками обох інституцій, щоб знати їхню думку щодо обговорюваного питання. 

Ви допомагаєте Президентові Єврокомісії і разом з ними берете участь у засіданнях 

Європейської ради. Будьте активними, висловіть свою думку. Встановіть контакт з 

представниками інших органів ЄС. Те рішення, яке прийме рада, матиме прямий вплив на 

роботу Єврокомісії, тож втручайтеся якомога активніше! 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозиції 1 (фінансування за рахунок податку, 

який стягує Єврокомісія) та 2 (змішане фінансування за рахунок внесків держав та податку з 

громадян). Перевагою обох пропозиції є зняття тягаря з бюджетів країн-учасниць ЄС. Завдяки 

податку громадяни ЄС напряму поповнюватимуть бюджет Євросоюзу. Введення податку 

багатьом не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Перевагу цих пропозицій 

ви бачите також у тому, що розмір податку встановлюватиме Брюссель. Країни повинні 

віддати вам частину повноважень. Ви отримали б більше важелів впливу на фінансування ЄС. 

Ви проти пропозиції 3, адже тоді у вас не буде впливу на бюджет ЄС.    

  

Європейська комісія 

 

Члени             27 плюс президент  

Штаб-квартира        Брюссельl 

Співробітники          приблизно 34 000 

 

 Європейська комісія – орган виконавчої влади Європейського Союзу. До складу 

Європейської комісії входять 28 членів, тобто по одному представнику від кожної з країн ЄС. 

До основних завдань Єврокомісії належать розробка пропозицій нових законів, нагляд над 

дотриманням законів ЄС у країнах-учасницях і врядування бюджету ЄС. Також Єврокомісія 

веде перемовини від імені ЄС з іншими країнами та укладає з ними договори. Як 

представник Єврокомісії ви маєте діяти в інтересах Європейської Союзу в цілому, а не лише 

своєї країни. Ви обираєте те, що принесе найбільше користі всьому  Європейському Союзу.  

 

Goethe-Institut Ukraine. Europa an die Schulen 
www.goethe.de/europaandieschulen



Європа? Хочу все знати!  
 

36 
 

 

 

Голова Європарламенту 

 

 Опис ролі (Сценарій 3) 

 

Ви репрезентант Європарламенту, тобто ви представляєте Європейський парламент у роботі 

з іншими органами та інституціями ЄС, а також перед ЗМІ.  

Ви громадянин однієї з країн ЄС. 

Ви маєте право активної участі в засіданнях Європейської ради, але не маєте права голосу. Ви 

спілкуєтеся з представниками інших органів ЄС. У ході засідання Європейської ради ви 

висловлюєте позицію Європарламенту щодо обговорюваного питання.   

Ви, голова Європарламенту, берете активну участь у засіданні Європейської ради. Поясніть 

представникам Європейської ради позицію Європарламенту. Ви важлива особа в 

Європейському Союзі, тому активно долучайтеся до дискусій з Європейською радою. 

Поговоріть з представниками Єврокомісії, щоб разом знайти спільні інтереси. Рішення, які 

приймає Європейська рада, мають прямий вплив на роботу Європарламенту. Тому активно 

долучайтеся до роботи ради! 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозиції 1 (фінансування за рахунок податку, 

який стягує Єврокомісія) та 2 (змішане фінансування за рахунок внесків держав та податку з 

громадян). Перевагою обох пропозиції є зняття тягаря з бюджетів країн-учасниць ЄС. Завдяки 

податку громадяни ЄС напряму поповнюватимуть бюджет Євросоюзу. Введення податку 

багатьом не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Перевагу цих пропозицій 

ви бачите також у тому, що розмір податку встановлюватиме Брюссель. Країни повинні 

віддати вам частину повноважень. Ви отримали б більше важелів впливу на фінансування ЄС. 

Ви проти пропозиції 3, адже тоді у вас не буде впливу на бюджет ЄС.    

Європейський парламент 

 

Члени   750 депутатів плюс голова  

Місце засідань  Страсбург і Брюссель 

Співробітники   приблизно 6000 

 

Європейський парламент – єдиний орган Європейського Союзу, який обирається напряму 

населення країн-учасниць ЄС. Наразі до складу Європарламенту входить 751 депутат з 28 

країн. У парламенті діють вісім фракцій. Також є позафракційні депутати. До основних 

завдань Європарламенту належить законотворчість. Разом з Європейською радою 

Європарламент бере участь у законодавчому процесі. Інше завдання Європарламенту – 

контроль. Парламент контролює роботу Єврокомісії та Європейської ради. Крім того, 

Європарламент обирає президента Єврокомісії та разом з Європейською радою вирішує 

питання бюджету ЄС. 
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Заступник голови Європарламенту 

 

 Опис ролі (Сценарій 3) 

 

Ви допомагаєте голові парламенту під час засіданнях Європейської ради. Ви громадянин 

однієї з країн ЄС. 

Ви маєте право активної участі в засіданнях Європейської ради, але не маєте права голосу. Ви 

спілкуєтеся з представниками інших органів ЄС. У ході засідання Європейської ради ви 

висловлюєте позицію Європарламенту щодо обговорюваного питання.   

Під час засідань Європейської ради ви представляєте позицію Європарламенту. Беріть 

активну участь у засіданнях. Встановіть контакт з представниками Єврокомісії та 

Європейської ради. Поясніть учасниками засідання Європейської ради точку зору 

Європарламенту та разом з ними шукайте спільний знаменник. Рішення, які приймає 

Європейська рада, мають прямий вплив на роботу Європарламенту. Тому активно 

долучайтеся до роботи ради! 

У питанні фінансування ЄС ви підтримуєте пропозиції 1 (фінансування за рахунок податку, 

який стягує Єврокомісія) та 2 (змішане фінансування за рахунок внесків держав та податку з 

громадян). Перевагою обох пропозиції є зняття тягаря з бюджетів країн-учасниць ЄС. Завдяки 

податку громадяни ЄС напряму поповнюватимуть бюджет Євросоюзу. Введення податку 

багатьом не сподобається, адже ніхто не любить платити податки. Перевагу цих пропозицій 

ви бачите також у тому, що розмір податку встановлюватиме Брюссель. Країни повинні 

віддати вам частину повноважень. Ви отримали б більше важелів впливу на фінансування ЄС. 

Ви проти пропозиції 3, адже тоді у вас не буде впливу на бюджет ЄС.    

 

Європейський парламент 

 

Члени   750 депутатів плюс голова  

Місце засідань  Страсбург і Брюссель 

Співробітники   приблизно 6000 

 

Європейський парламент – єдиний орган Європейського Союзу, який обирається напряму 

населення країн-учасниць ЄС. Наразі до складу Європарламенту входить 751 депутат з 28 

країн. У парламенті діють вісім фракцій. Також є позафракційні депутати. До основних 

завдань Європарламенту належить законотворчість. Разом з Європейською радою 

Європарламент бере участь у законодавчому процесі. Інше завдання Європарламенту – 

контроль. Парламент контролює роботу Єврокомісії та Європейської ради. Крім того, 

Європарламент обирає президента Єврокомісії та разом з Європейською радою вирішує 

питання бюджету ЄС. 
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ЗМІ (Засоби масової інформації) 

 

Опис ролі (Сценарій 3) 

 
Як журналіст ви покликані інформувати про підґрунтя, перебіг та результати переговорів. При 

цьому ви повинні висвітлювати і враховувати позиції всіх сторін.  

Після відкриття засідання Європейської ради можуть пройти перші зустрічі з учасниками 

засідання. Тоді ви може розпитати про їхню позицію. Після наступного раунду засідання ви 

ще раз можете поспілкуватися із учасниками засідання Європейської ради. 

Потім за вашої організації відбудеться ток-шоу. Подумайте, кого ви хочете запросити до 

участі. Потім ви представляєте результати ток-шоу у стінгазеті, завдяки якій всі учасники 

засідання ради можуть дізнатися про позиції та думки один одного щодо обговорюваних 

питань. У другій частині гри знову проходить ток-шоу, яке ви також готуєте. Чим більше 

цікавої інформації ви отримаєте від гравців, тим напруженішим і жвавішим буде ток-шоу! 

У перерві між двома ток-шоу ви можете розміщати актуальну інформацію на стінгазеті. 

Розподіліть завдання між співробітниками редколегії, чітко визначте, хто і де має бути. 

Пам’ятайте, що ваші репортажі, ваші питання і коментарі, навіть, просто ваша присутність 

впливають на учасників Європейської ради і на їхні майбутні рішення! 

 

ЗМІ виконують у суспільстві важливу функцію. Вони інформують про прийняті рішення та 

про те, як ці рішення приймалися. Відтак вони сприяють встановленню прозорості, а це 

дуже важлива функція. Населення має знати, як і чому приймаються ті чи інші рішення. 

Водночас ЗМІ впливають на формування думки населення, а відтак, і на те, які та як 

приймаються рішення.   

ЗМІ країн Європи, як правило, доволі критичні, але завжди ввічливі. Головне завдання 

ЗМІ представити політичну ситуацію в країнах-учасницях ЄС, позицію Європарламенту та 

точку зору Єврокомісії. 
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