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МЕТА:

 поглибити знання учнів про країни Європи, які входять до 

складу ЄС, підкреслити приналежність нашої держави до 

європейської сім’ї народів і безперечність її 

європейського вибору в майбутньому; 

 розвивати громадянську позицію, причетність до 

європейських цінностей, пізнавальну активність, логічне 

мислення; 

 виховувати повагу до національних, духовних, культурних 

надбань європейських народів, свідомого громадянина 

України та Європи.

ОБЛАДНАННЯ:

 Державний Прапор України, 

 Прапор Євросоюзу; 

 карта Європи та України; 

 матеріали для вправи;

 мультимедійний комплекс.



Дорогі учні! 

Шановні батьки, гості і всі присутні 

на першому уроці!

Я рада вас вітати з початком 

навчального року! Бажаю учням та 

викладачам захоплюючих уроків, а 

Вам, батьки та шановні гості, 

міцного здоров’я, сімейного 

затишку. 

Розпочнинаємо наш перший урок.



«Єдність у різноманітті»

/девіз Європейського Союзу/



Європейський Союз 

Що являє собою ЄС? 

Чим опікується ЄС?



Я ПРОПОНУЮ ВАМ ПОЗНАЙОМИТИСЯ З 

СОЦІАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ ЄС, ЯКІ ГАРАНТУЮТЬ 

ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ. 

АЛЕ ЦІ СТАНДАРТИ ПОКИ ЩО МІНІМАЛЬНІ:

1. Тривалість життя — до 85 років.

2. Письменність населення — 100 %.

3. Середня кількість років навчання — 15 років.

4. Реальний валовий продукт на душу населення 

(мінімум) — 400-4000 (максимум) доларів,

5. Співвідношення 10 % найбагатших до 10 % 

найбідніших.

6. Співвідношення мінімальної та середньої заробітної 

платні 1:3.

7. Мінімальний рівень почасової заробітної платні — 3 

дол. на годину.

8. Рівень безробіття — 8—10 %.

9. Кількість правопорушень на 1тис. населення— 5тис.

10. На 1 дол. продукції у країнах ЄС витрачається 

енергії у 5—6 разів менше, ніж в Україні.



Європейський Союз

(European Union, Євросоюз, ЄС) –

економічний та політичний союз держав-

членів Європейських Спільнот (ЄВС, 

ЄОВіС, Євратом), створений згідно з 

Договором про Європейський Союз 

підписаним у лютому 1992 року і чинним 

із листопада 1993 р

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7&ei=j6nwVL39CMO6UdaugbgP&usg=AFQjCNHxmslqS5uk4RscCZ3-uDBRJdS7EA&bvm=bv.87269000,d.d24


РОЗТАШУВАННЯ ЄВРОСОЮЗУ



Столицею Європейського Союзу 

є Брюссель (де базуються 

більшість інституцій ЄС).



В об'єднання входять 28 європейських держав з 

населенням понад 505 млн. людей. 

ЄС підтримує дипломатичні відносини майже 

з усіма державами світу, є стратегічним 

партнером основних міжнародних гравців, повноправний 

член Організації Об’єднаних Націй, Світової організації 

торгівлі, має представництва у «Великій Сімці» та 

«Великій двадцятці».

G7 або «Вели ́ка сі ́мка» — міжнародний клуб урядів семи 

високорозвинених країн світу.

Лідери цих країн регулярно зустрічаються для 

обговорення спільних економічних проблем і 

намагаються узгоджувати свою економічну політику. Крім 

них у зустрічах бере участь

Європейський Союз.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7


КРАЇНИ G7 ТА ЇХНІ СУЧАСНІ ЛІДЕРИ.
Франція президент Еммануель Макрон

Девіз: Свобода, Рівність, Братерство

Федеративна Республіка Німеччина

Канцлер Ангела Меркель

Італійська Республіка Прем'єр-міністр Італії

Паоло Джентілоні

Японія Прем'єр-міністр Абе Сіндзо

Сполучені Штати Америки

Девіз: Ми покладаємось на Бога. 

Президент Дональд Трамп

Велика Британія Прем'єр-міністр Тереза Мей

Канада Прем'єр-міністр Джастін Трюдо

Девіз: «Від моря до моря»

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC'%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5_%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%8E%D0%B4%D0%BE


ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

СОЮЗ

Президент Європейської 

комісії

Жан-Клод Юнкер

Голова Європейської

Ради

Дональд Туск

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%83%D1%81%D0%BA


ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЄС

1945- 1959: Мирна Європа – початок 
співробітництва
Метою створення Європейського Союзу було 

припинення частих і кривавих війн, які 

траплялися між сусідніми країнами, та 

найгіршою з яких стала Друга світова війна.

9 травня 1950 року
Європейське співтовариство вугілля і сталі 

починає поєднувати 

європейські країни в 

економічному та 

політичному сенсі для того, 

щоб закріпити мирне 

становище.



Для вступу в ЄС існують жорсткі «Копенгагенські 

критерії», 

 забезпечити стабільність інститутів, що 

гарантують демократію;

 володіти ринковою економікою і здатністю 

справлятися з тиском конкуренції ринковими 

способами в рамках Союзу;

 прийняти загальні правила, стандарти і політику, 

складові основи 

законодавства ЄС;

 мати юридичні та 

адміністративні структури,

що сприяють прийняттю і 

впровадженню

європейського права.



ХРОНОЛОГІЯ ВСТУПУ КРАЇН ДО ЄС
1957 рік: Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург, 

Нідерланди, Франція;

1973 рік: Великобританія, Данія, Ірландія;

1981рік: Греція;

1986 рік: Португалія, Іспанія;

1995 рік: Австрія, Фінляндія, Швеція;

2004 рік: Латвія, Литва, Естонія, Мальта, Польща, 

Словаччина, Словенія, Чехія, Угорщина, Кіпр;

2007рік: Болгарія, Румунія;

2013рік: Хорватія.

На даний момент три країни мають статус кандидатів на 

вступ до ЄС: Македонія, Туреччина, Чорногорія.

Представництво Європейської Комісіїв Україні було відкрито 

в центрі Києва у вересні 1993 року. З 1 грудня 2009 року 

(після набуття чинності Лісабонського договору) 

Представництво Європейської Комісії перетворилося

На Представництво Європейського Союзу в Україні.



У листопаді 2013 року на саміті у 

Вільнюсі очікувалось підписання угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. 

Однак, 9 листопада в Росії відбулася 

таємна зустріч президентів В. Януковича

і В. Путіна, зміст якої залишається 

невідомим. Після цього українська влада різко змінила 

риторику 21 листопада 2013 року.

Кабінет Міністрів України вирішив призупинити процес 

підготовки до підписання угоди з Євросоюзом. 

Унаслідок цього по всій Україні розпочались масові акції 

протесту.

21 березня 2014 року була 

підписана політична частина 

угоди асоціації з 

Європейським Союзом. 

Економічну частину угоди 

«Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики» було 

підписано 

27 червня 2014 року.



1950-ті роки ознаменовані холодною війною між 

сходом та заходом. 

У 1956 році протести проти комуністичного режиму в 

Угорщині було придушено радянськими танковими 

силами; 

у наступному 1957 році Радянський Союз займає 

провідне місце в гонці у галузі космічних 

досліджень після запуску першого штучного 

космічного супутника 

«Супутник 1». 

Крім того, в 1957 році 

укладенням

Римського договору

було створене 

Європейське Економічне 

Співтовариство (ЄЕС) 

або «Спільний ринок».

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http://www.zakony.com.ua/juridical.html?catid%3D44493&ei=GKvwVOGtLcvzUrqchJgL&usg=AFQjCNHEyHtRdgYAIcOXj-8XTWTKAz386Q&bvm=bv.87269000,d.d24


1960-1969: «Свінгуючі шістдесяті» - період 

економічного розвитку

1960-ті стають періодом розквіту «молодіжної 

культури», коли такі групи як The Beatles привертали 

величезні юрби підлітків-шанувальників, де б вони не 

з'являлися, і, таким чином, сприяли культурній 

революції та збільшували розрив між поколіннями. 

Країни ЄС скасували мита, які раніше збиралися під 

час торгівлі між цими державами. 

Крім того, ці країни домовилися про спільний контроль 

над виробництвом 

харчових продуктів, 

таким чином, у всіх 

тепер було достатньо 

їжі, а незабаром також

з'явилася надлишкова 

сільськогосподарська 

продукція. 



1970-1979: 

Збільшення Співтовариства - перше розширення.

1 січня 1973 року до Європейського Союзу 

приєдналися Данія, Ірландія і Великобританія, що 

збільшило кількість держав-членів ЄС до дев'яти. 

Регіональна політика ЄС починає спрямовувати 

великі кошти на створення робочих місць та 

інфраструктури у відповідних галузях. 

Посилюється вплив Європейського Парламенту у 

справах ЄС, і в 1979 році всі 

громадяни вперше можуть 

безпосередньо обирати 

членів цього парламенту.



1980-1989: 

Зміна образу Європи - падіння Берлінської стіни

У 1987 році було підписано Єдиний європейський акт. 

Цей договір забезпечив основу для грандіозної 

шестирічної програми, спрямованої на усунення 

проблем із вільною торгівлею скрізь кордони ЄС, і, 

таким чином, створив «Спільний ринок». 

9 листопада 1989 року внаслідок крупного політичного 

перевороту було знесено 

Берлінську стіну, і кордон 

між Східною та Західною 

Німеччинами було відкрито 

вперше за 28 років, що призвело

до возз'єднання Німеччини, 

коли у жовтні 1990 року Східна 

і Західна Німеччини 

знову об'єдналися.



1990-1999: 

Європа без кордонів

Після падіння комунізму в центральній та східній 

Європі мешканці цих країн Європи стали близькими 

сусідами. 

У 1993 році завершується створення «Спільного 

ринку» з прийняттям «чотирьох свобод» щодо 

переміщення товарів, послуг, людей та грошей.

Європейський Союз створено згідно з 

Договором, Маастрихтським Трактатом, підписаним 

у лютому 1992 року і чинним із листопада 1993 року. 

Поняття «Європейський Союз» з'явилось ще під час 

Паризької конференції 

1972 року, столицею обрано 

Брюссель.

2 жовтня 1997 року було 

Підписано

Амстердамський договір –

чітко прописано умови вступу

до Європейського союзу.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80


Особливу роль відіграли Шенгенської угоди про вільне 

(безвізове) пересування громадян у межах 

Європейського Союзу (укладено 1985 року). 

«Шенгенські» угоди були названі на честь маленького 

села в Люксембурзі. 

До цієї угоди приєднались такі держави Європейського 

Союзу – Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, 

Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, 

Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, 

Польша, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, 

Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія та Швеція. 

Поки не приєднались до Шенгенської угоди Велика 

Британія та Ірландія. 

На етапі очікування 

вступу до Шенгенської 

зони 

Болгарія, Кіпр, Румунія, 

Хорватія.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0


З 1 січня 1999 року запроваджено 

єдину валюту – євро (лише в Єврозоні). В 

цей день євро представлено світовим 

фінансовим ринкам в якості 

розрахункової валюти в одинадцяти з 

п’ятнадцяти на той час країнах 

Євросоюзу.



2000- теперішній час: 

Період подальшого 

розширення. 

Країни ЄС почали тісніше 

співпрацювати заради 

боротьби зі злочинністю. 

Нарешті політичне розділення між східною та 

західною Європою починає згладжуватися. Багато 

людей думають, що Європі вже час мати власну 

конституцію, але аж ніяк не легко визначити, якою 

має бути ця конституція, тому дебати щодо 

майбутнього Європи тривають.

26 лютого 2001 року був підписаний Ніццький 

договір, який вніс зміни в механізми інституційного 

розвитку ЄС з огляду на його майбутнє 

розширення. Зокрема, квоти представництва в 

інституціях ЄС були перерозподілені з урахуванням 

потенційної участі у них нових членів.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%86%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80&ei=_oPwVIu3Csi3UeSlgogP&usg=AFQjCNFODwhrcyWMACs3X1P07K_dg1_f4A&bvm=bv.87269000,d.d24


1 січня 2002 року до готівкового обігу було введено 

єдину грошову одиницю ЄС – євро в 12 країнах 

єврозони, що стало етапом переходу до формування 

економічного та валютного союзу ЄС – найвищого 

етапу інтеграції. 

На 1 березня 2015 р. євро перебуває в обігу на 

території 19 держав з 28 країн-членів ЄС (Австрії, 

Бельгії, Греції, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, 

Литві, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Німеччині, 

Португалії, Словаччині, Словенії, Фінляндії, Франції, 

Чехії).

Велика Британія та Данія

вирішили поки що

відмовитись від введення 

євро на своїй території, 

а Швеція не змогла 

виконати необхідних 

критеріїв введення євро, 

встановлених Маастрихтським договором.



ЄС тісно співпрацює з новими регіональними 

лідерами по всьому світу. Європейським 

Союзом також було підписано двосторонні 

Угоди про

Асоціацію з 

сусідніми 

державами. 

За кордоном 

141 Представництво 

ЄС виконує 

функції близькі 

до посольств.



10 прикладів того, чим займається ЄС для захисту 

своїх інтересів та просування європейських 

цінностей у всьому світі
1. ЄС фінансує проекти підтримки у семи державах, аби 

допомогти побудувати стабільні суспільства. 

2. ЄС є членом Квартету – разом із ООН, США та Росією, 

– який працює над встановленням миру на Близькому 

Сході. 

3.ЄС пропонує своїм сусідам привілейовані відносини в 

рамках Європейської Політики Сусідства. Мета даної 

політики – посилення процвітання, безпеки та 

стабільності всіх партнерів, та уникнення появи нових 

бар'єрів між ЄС та країнами 

Центрального Середземномор’я, 

Східної Європи та 

Південного Кавказу.

http://eeas.europa.eu/mepp/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm


4. Союз відіграв ключову роль у прийнятті Кіотського 

Протоколу зі зміни клімату. Європейський Союз 

зосереджується на побудові коаліції для прийняття 

угоди зі зміни клімату, яка буде обов’язковою до 

виконання.

5. ЄС тісно співпрацює з ООН із цілого ряду питань. 

Коли є така можливість, ЄС намагається замінити чи 

пом’якшити політику сили правилами та нормами, 

таким чином, наближуючи міжнародні відносини до 

внутрішнього порядку Союзу: більш мирного та 

передбачуваного.

6. ЄС очолює військові, 

політичні та громадські

місії, направлені на 

побудову та забезпечення 

миру в ряді держав Європи, 

Африки та Афганістані

і не тільки.

http://ec.europa.eu/clima/policies/brief/eu/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/organisations/un/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations.aspx?lang=en
http://eeas.europa.eu/afghanistan/index_en.htm


7. ЄС є відданим правам людини, та сприяє їх 

дотриманню у сьому світі. ЄС зробив права людини 

центром своїх зовнішніх відносин.

8. Союз виступає як єдиний гравець у зовнішній 

торгівлі, та підтримує принципи вільної та чесної 

міжнародної торгівлі. 

9. ЄС підтримує соціальний та економічний розвиток 

своїх партнерів та допомагає у моменти скрути. Їх 

загальний внесок складає 60% від загальної допомоги 

на розвиток у всьому світі.

10. ЄС реагує на виклики, які 

пов’язані з міжнародними 

економічними питаннями, 

як наприклад, в контексті 

Великої Двадцятки. 

http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/index_en.htm


Сьогодні вже існують основні напрямки 

співробітництва між Україною та ЄС:

1. У напрямку енергетики - розвиток 

інфраструктури транспортування енергоресурсів, 

особливо транзит газу, ядерна безпека.

2. У напрямку торгівлі та інвестицій - це 

впровадження міжнародних стандартів у 

виробництво товарів, захист прав споживачів.

3. У напрямку юстиції і внутрішніх справ - це 

питання міграції, судова реформа, боротьба з 

організованою злочинністю.

4. Співробітництво у транспортній сфері. 

Угода про Асоціацією засвідчила наміри 

нашої країни формувати та розвивати 

європейські цінності - це мир і свобода, 

толерантність і повага людської гідності, 

рівність і демократія, справедливість і 

відсутність дискримінації, повага до 

верховенства права і дотримання прав

людини.



Євросоюз - союз незалежних 

демократичних країн має свій прапор та 

гімн.

Прапор Євросоюзу та Ради Європи -

синє полотнище з 12 

жовтими зірками, які утворюють коло 

посередині. 

На тлі блакитного неба зірки 

символізують народи Європи в колі 

(знак єдності). 

Число зірок є 

незмінним, 

рівним дванадцяти. 

Це число символізує 

досконалість і повноту.



Усього на території Європи розташовано 45 

незалежних країн, економіка і культура яких 

тісно пов’язані. 

Україна, маючи великий природний, 

економічний, культурний, інтелектуальний 

потенціал, спроможна посісти належне місце 

серед народів Європи і світу в цілому.

Кожен повинен пам’ятати, що настав час, коли 

все залежить від спільної взаємодії та співпраці 

громадян держави Україна - дорослих і молоді.

Майбутнє залежить від кожного з нас!



ЄС відкрив кордони для України: Рада Європи 

схвалила рішення про внесення України до переліку 

країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги. 

Документ було підписано 17 травня 2017 року, а сам 

безвіз набув чинності за 20 днів. 

Без візи можна відвідати будь-яку країну ЄС. Виняток 

–Великобританія та Ірландія, які не входять до складу 

Шенгенської зони.

Але без «штампу» в паспорті можна буде 

відвідати інші країни, які не є членами ЄС, 

але входять до Шенгенської зони: 

Ісландію; Ліхтенштейн; Норвегію; 

Швейцарію. Тим, хто захоче потрапити 

в Європу без візи, потрібно пам'ятати про 

обмеження, які накладають європейці на 

спрощену систему перетину кордону ЄС 

для українців.



ПО-ПЕРШЕ, без візи до Євросоюзу можна потрапити 

тільки з біометричним паспортом.

ПО-ДРУГЕ, віза не потрібна виключно при 

короткострокових поїздках – до 90 днів за півроку. 

Якщо ви будете довше, то вам узагалі можуть 

заборонити в'їзд на територію ЄС.

ПО-ТРЕТЄ, безвізова поїздка виключає можливість 

працевлаштування в Європі. 

Якщо ви хочете поїхати до ЄС, щоб знайти роботу, 

отримати візу таки доведеться.

ПО-ЧЕТВЕРТЕ, ви можете 

їхати на навчання до 

Євросоюзу без візи, тільки 

якщо навчання триває не 

довше 90 днів. 

Інакше знову ж таки потрібна 

віза.



Біометричний паспорт завжди має чип. Про те, що 

документ є біометричним, свідчить спеціальний 

логотип. Якщо ваш паспорт не має такого логотипу, ви 

не зможете перетинати кордон з ЄС без візи. Щоб 

потрапити до ЄС без візи, вам може вистачити лише 

біометричного паспорта. 



Але на практиці на кордоні у вас мають право 

попросити документи, які підтверджують вашу 

платоспроможність та належні умови перебування. 

Також вас можуть запитати про мету поїздки. Термін 

перебування в країнах ЄС без візи обмежений. Ви 

можете лишатися в Євросоюзі 90 днів протягом 180-

денного терміну. Іншими словами, протягом півроку 

можете провести у Європі за сукупністю три місяці. 

Для кращого

розуміння – приклад. 

Припустимо, 

ви в'їхали до ЄС 1 січня. 

Це означає,

що у період до 30 червня ви 

зможете провести в Європі 90 днів.



Після того, як ви вичерпаєте 

свій ліміт, доведеться чекати 

наступного півріччя.

При цьому кількість перетинів 

кордону України з ЄС не 

обмежується. Ви можете хоч щодня їздити до ЄС і 

назад. 

Головне – не перевищувати обмеження: 90 днів на 

півроку.

Лишитися в Європі довше, ніж 90 днів, без візи 

неможливо. Якщо вам бракує безвізового ліміту, 

доведеться таки отримувати «штамп» у паспорті –

наприклад, навчальну або робочу візу.

А ось якщо ви перебуваєте в ЄС із візою, термін дії якої 

закінчується, ви можете залишитися в Європі ще на 90 

днів. Байдуже, де ви перебуваєте: у США, Австралії або 

Туреччині. Ви зможете подорожувати до ЄС без візи з 

будь-якої країни світу, маючи

український біометричний паспорт.





Яка вірогідність того, що до ЄС не пустять без візи? 

Напевно говорити ще зарано, але українці можуть 

орієнтуватися на досвід Грузії, яка нещодавно також 

отримала безвіз від Європи і вже користується його 

перевагами. За місяць за спрощеною процедурою до 

Євросоюзу потрапило близько 11700 грузинів. 

Відмову отримали 26 людей, тобто 0,2%. 

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ТРЕБА МАТИ, ЩОБ ПУСТИЛИ БЕЗ 

ВІЗИ?

У різних країнах Європейського Союзу діють різні 

вимоги. 

Наприклад, щоб потрапити до Франції, вам може 

знадобитися 65 євро на добу, а ось у Німеччині може 

вистачити 45 євро.

Для того, щоб підтвердити свої статки, 

не треба мати виписку з банку. 

Вистачить чека з банкомата.



ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА.

Угода про асоціацію між

Україною та ЄС є вагомою

подією в історії України.

ДОГОВІР ДОЗВОЛИТЬ:

реформувати соціальні інститути, 

що є гарантами демократії, 

верховенства права, свободи слова; 

розвивати ринкову економіку та 

конкурентоспроможність українських 

товаровиробників; 

забезпечити зону вільної торгівлі між Україною і 

державами Євросоюзу; 

впроваджувати безвізовий режим із країнами ЄС та 

інше.

Угода про Асоціацією відкрила можливості для 

зближення України з

ЄС.



Сьогодні країни усього світу дивляться на нас, 

сподіваючись, що наш незламний дух реалізується 

в конкретних справах, які підвищують авторитет і 

значення України у світі.

Ми повинні діяти, як європейці: послідовно та 

наполегливо впроваджувати європейські стандарти 

життя, втілювати європейські цінності у нашій 

державі.

Адже 

географічно 

Україна є 

центром Європи.

Україна - єдина 

країна Європи.



Представництво Європейського Союзу 

в Україні

вул. Володимирська 101

Київ, 01033 Україна

Телефон: +380 (44) 390 8010

Електронна поштаl:

delegation-ukraine@eeas.europa.eu

delegation-ukraine-

press@eeas.europa.eu

(Відділ преси та інформації)

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/what_eu/what_we_do/index_uk.htm
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/what_eu/what_we_do/index_uk.htm


На теперішній час створені умови для ознайомлення 

європейської спільноти з Україною шляхом надання 

інвестицій, розвитку туристичної сфери. 

Європейська інтеграція України –це шлях глибинних 

реформ у всіх основних сферах суспільного, 

політичного та економічного розвитку нашої країни. 

Усі зазначені реформи повинні призвести до того, що 

Україна повинна 

перетворитися 

в економічно і 

соціально 

розвинену країну 

з Європейськими 

цінностями.



ПЕРЕВІРЕМО ВАШІ ЗНАННЯ ЩО ДО «БЕЗВІЗУ».  

У кожного учня є тест на 6 запитань. Прошу відповісти.

ПИТАННЯ 1: 

У мене є паспорт старого зразка. Чи зможу я потрапити з ним до 

країн ЄС після початку дії «безвізу»?

1. Так, паспорт не має значення. 2. Так, але якщо є дійсна віза.

3. Ні, старі закордонні паспорти взагалі не будуть дійсні

ПИТАННЯ 2: 

Для в’їзду до якої з цих країн все одно буде потрібна віза?

1. Норвегія.   2. Ірландія.   3. Франція.   4. Італія.

ПИТАННЯ 3: 

Який документ НЕ треба брати із собою під час подорожі?

1. Підтвердження бронювання готелю або запрошення. 

2. Виписку про рух коштів на банківській картці. 

3. Закордонний паспорт.

ПИТАННЯ 4: А скільки грошей потрібно мати?

1. 30 євро на день. 2. 50 євро на день. 3. Немає фіксованої суми. 

ПИТАННЯ 5: 

Який максимальний час однієї безперервної безвізової поїздки 

до Європи?

1. 21 день.    2. 90 днів.    3. 180 днів. 

ПИТАННЯ 6: 

Чи зможу я упродовж цих 90 днів працювати у ЄС?

1. Так.   2.  Ні. 



ВІРНІ ВІДПОВІДІ. 

ПИТАННЯ 1: У мене є паспорт старого зразка. Чи зможу я 

потрапити з ним до країн ЄС після початку дії «безвізу»?

1. так, паспорт не має значення.

ПИТАННЯ 2: Для в’їзду до якої з цих країн все одно буде потрібна 

віза?

2. Ірландія.

ПИТАННЯ 3:

Який документ НЕ треба брати із собою під час подорожі?

2. виписку про рух коштів на банківській картці.

ПИТАННЯ 4: А скільки грошей потрібно мати?

3. Немає фіксованої суми 

Сума, яку потрібно мати для подорожі, не є фіксованою та 

відрізняється, залежно від країни, до якої ви плануєте поїздку. Для 

розрахунку можете орієнтуватися на цей документ.

ПИТАННЯ 6: Який максимальний час однієї безперервної 

безвізової поїздки до Європи?

2. 90 днів.

ПИТАННЯ 7: Чи зможу я упродовж цих 90 днів працювати у ЄС?

2. Ні. Ті хто в’їхав до ЄС без візи, не мають права на оплачувану 

роботу. Ви можете поїхати на зустріч до потенційного працедавця, а 

вже потім оформити робочу візу.

Прошу оцінити свої відповіді. Вірна відповідь – 2 бала.

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/reference_amounts_table_en.pdf



