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         Тема: «Європейський Союз: історія створення та розвиток» 

         Мета: 

Навчальна: систематизувати  знання вихованців гуртка про поняття 

європейської інтеграції, визначити місце України в 

європейському співтоваристві, з'ясувати успіхи та причини 

невдач України на шляху до Європи. 

Розвиваюча: розвивати критичне мислення вихованців; узагальнювати 

численні факти. 

Виховна: виховати свідомого громадянина, патріота, гармонійно цілісної 

особистості, а також колективізм необхідний для спільної творчої 

діяльності.  

Компетентністна: формування та розвиток у вихованців гуртка уміння 

застосовувати в конкретній життєвій чи навчальній ситуації 

набуті знання, уміння та навички також сприяти формуванню 

активної життєвої позиції. 

Тип заняття: засвоєння нових знань; заняття з використанням ІКТ. 

Методи та прийоми:  

1. Інформативно-рецентивний (мовний, наочний); 

2. Репродуктивний (презентація); 

 3. Пошуковий (взаємопов’язані запитання). 

 Обладнання: комп’ютер, проектор, плакати із символікою ЄС. 

                                             Хід заняття: 

I. Організаційний момент. Перевірна присутності та готовності вихованців 

до заняття. Повідомлення теми та мети заняття. 

II. Мотивація навчальної діяльності.   

- Давайте поміркуємо над висловом «Європа – наш спільний дім».  

III. Актуалізація  знань.  

Економічні зв'язки між країнами світу існували завжди, але з 

поглибленням міжнародного поділу праці економічний взаємозв'язок держав 



стає все більш важливим чинником процесу відтворення, задоволення 

суспільних потреб та розвитку світового господарства. 

- Діти, подумайте та дайте відповіді на питання: 

1. Що таке «Союз»?  

2. Які права та обов’язки членів будь-якого «Союзу»? 

IV. Вивчення та засвоєння нового матеріалу. 

Сьогодні на занятті ми з вами дізнаємося з якою метою був створений 

Європейський Союз, етапи створення та становлення на світовій арені. 

Європейський Союз утворився в результаті послідовного розвитку 

процесу інтеграції країн Західної Європи, на території якої державними 

утвореннями, порівнянними за розмірами з Європейським союзом, були 

Західна Римська імперія, Франкська держава, Священна Римська імперія. Ця 

ідея отримала нове життя після Другої світової війни. В 1949 році була 

створена Рада Європи (організація на зразок регіонального еквівалента ООН), 

яка зосереджує свою діяльність на проблемах забезпечення прав людини в 

європейських країнах. 

1950 

9 травня 
  

міністр закордонних справ Франції Р. Шуман 

запропонував створити спільний ринок вугільної і 

сталеливарної продукції Франції, ФРН та інших 

західноєвропейських країн (пропозиція увійшла в історію 

під назвою «декларація Шумана») Однією з головних цілей 

плану стало примирення Франції та Німеччини та 

недопущення між ними війни у майбутньому. 

1951 

18 квітня 

підписання Паризького договору про створення 

Європейського співтовариства вугілля і сталі (ЄСВС). До 

складу ЄСВС увійшли шість країн: Бельгія, Італія, 

Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція, які в 

подальшому стали «локомотивом» європейської інтеграції). 

Договір про ЄСВС набув чинності 23 липня 1952 року. 

1952 

27 травня 

країни «європейської шістки» підписують Договір про 

заснування Європейського оборонного співтовариства 

(ЄОС). 

1957 

23 березня 

у м. Рим відбулося підписання Договору про створення 

Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) та 

Договору про створення Європейського співтовариства з 



атомної енергетики (Євратом). 

1965 

8 квітня 

  

підписано Договір про злиття виконавчих органів 

ЄСВС, Євратому та ЄЕС. 1 липня 1967 року цей Договір 

набув чинності. У результаті була створена єдина структура 

інститутів, що забезпечують розвиток європейської 

інтеграції. Основними інститутами стали Європейська 

Комісія, Рада Європейських Співтовариств, Європейський 

Парламент та Суд Європейських Співтовариств. У грудні 

1974 року до цих органів додався новий – Європейська Рада, 

яка складається з глав держав та урядів країн-членів 

Європейських Співтовариств. 

1968 завершення формування зони вільної торгівлі та 

митного союзу (перших двох етапів інтеграції) 

Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). 

1969 завершується формування спільного ринку (третього 

етапу інтеграції) ЄЕС. Первісні цілі ЄЕС, визначені 

Римським договором 1957 року були досягнут 

     Процес розширення ЄС — розпочався із 1973 року. Його розуміють як 

збільшення кількості членів цієї Спільноти. Відбулося 7 «хвиль» 

розширення.  Після входження у 2013 році Хорватії, ЄС нараховує 28 країн-

учасників.  

Історично-правова хронологія розширення ЄС 

Рік   

Країна 

Загальна     

чисельність 

країн 

1957  Бельгія  Італія  Люксембург 

 Нідерланди  Франція   ФРН (утворення 

європейської спільноти) 

6 

1973  Велика Британія  Данія 

 Ірландія                                           

      (I розширення) 

9 

1981 Приєдналась  Греція  (II розширення) 10 

1985  Ґренландія (автономна територія Данії) 

покинула союз 

10 

1986 Приєдналися  Іспанія  Португалія (III 

розширення) 

12 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Belgium_(civil).svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Italy.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Luxembourg.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Netherlands.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_France.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Germany.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Denmark.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ireland.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greece.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Greenland.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Spain.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Portugal.svg


1 липня 

1987 

набув чинності Єдиний європейський акт, підписаний у лютому 

1986 року. Цей документ визначив подальші цілі Європейської 

інтеграції. Зокрема, він поставив за мету створення до 1 січня 1993 

року Єдиного внутрішнього ринку (наступного етапу економічної 

інтеграції, що передбачав гармонізацію економічної політики та 

інституцій), запровадив спільну політику в соціальній сфері, в галузі 

науково-технологічного розвитку, охорони навколишнього 

середовища. Цей документ також вніс зміни до договорів про 

утворення Європейських Співтовариств, а також поширив 

інтеграційний процес на сферу зовнішньої політики. Крім того, у 

Єдиному Європейському акті було поставлено питання про 

створення Європейського Союзу, який мав стати інститутом не 

лише економічним, а й політичним. 

1990  НДР (Об'єдналась із ФРН, надалі як 

єдина Німеччина) 

12 

7 

лютого 

1992 

у Маастрихті було підписано Договір про Європейський Союз 

(саме поняття «Європейський Союз» з’явилось ще під час 

Паризької конференції 1972 року). Договір набув чинності 

            1 листопада 1993 року. Власне, це і є народженням того 

ЄС, про який ми сьогодні говоримо. Договір визначив так званні 

«три колони» ЄС: 

  «перша колона» — Європейські Співтовариства: ЄСВС, 

Євратом та Європейське Співтовариство (замість старої назви 

«Європейське Економічне Співтовариство»). Причому 

Європейське Співтовариство є каркасом процесу інтеграції; 

  «друга колона» — спільна зовнішня та безпекова політика 

(СЗПБ); 

  «третя колона» — співробітництво у сферах юстиції та 

внутрішніх справ. 

Прийняття Маастрихтського договору визначило курс на 

завершення формування єдиного внутрішнього ринку (четвертий 

рівень економічної інтеграції) та перехід до реалізації ідеї 

економічного та валютного союзу (п’ятий - найвищий рівень 

економічної інтеграції). 

1995 Приєдналися  Австрія  Фінляндія 

 Швеція          (IV розширення) 

15 

2 

жовтня 

1997 

  

  

  

1997 

підписано Амстердамський договір (набув чинності 1 травня 

1999 року). Зазначений договір вніс зміни та доповнення до 

Маастрихтського договору, Римського договору про заснування 

Європейського (Економічного) Співтовариства та Євратому, 

Договору про заснування ЄСВС. Ці зміни  привели інституційні 

механізми до цілей, визначених Маастрихтським договором. 

Шенгенська угода про вільне (безвізове) пересування громадян 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%94%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_East_Germany.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Austria.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Finland.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sweden.svg


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

26 

лютого 

2001 

  

  

  

  

  

  

1 січня 

2002 

  

у межах Європейського Союзу. До Шенгенського простору входять 

22 з 28 держав-членів ЄС (усі «старі» держави-члени ЄС, 

окрім Великої Британії та Ірландії, і всі «нові», 

крім Кіпру, Румунії, Болгарії та Хорватії), 3 країни Європейської 

економічної зони (Ліхтенштейн, Норвегія та Ісландія), 

та Швейцарія. 

     Станом на 2011 рік угода діяла в 26 країнах:  

Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Ісландії, 

Італії, Греції, Ліхтенштейні, Люксембурзі, Нідерландах, Норвегії, 

Португалії, Іспанії, Швеції, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, 

Словаччині, Словенії, Угорщині, Чехії, Швейцарії. Автоматично 

входять в шенгенську зону (хоча угоду не підписували): Андорра 

(разом з Іспанією); Монако (разом з Францією); Сан-Марино (разом 

з Італією). Усі Шенгенські країни, 

окрім Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, є членами ЄС. 

Підписали шенгенську угоду, але залишили паспортний контроль – 

і тому знаходяться поза шенгенської зони – Великобританія і 

Ірландія. У ці країни потрібно відкривати окремі візи. 

  

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. 

  

до готівкового обігу була введена єдина грошова одиниця ЄС 

– євро, що стало етапом переходу до формування економічного та 

валютного союзу ЄС – найвищого етапу інтеграції. Початково 

Єврозона нараховувала 11 країн, в яких євро було введено 1 січня 

1999 року (готівка 1 січня 2002 року): Австрія, Бельгія, Ірландія, 

Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, 

Фінляндія, Франція. Пізніше євро ввели в 6 країнах: Греція, 

Словенія, Кіпр, Мальта, Словаччина, Естонія. Велика Британія та 

Данії вирішили поки що відмовитись від введення євро на своїй 

території, а Швеція не змогла виконати необхідних критеріїв 

введення євро, встановлених Маастрихтським договором[18]. 

2004 Приєдналися до ЄС: 

 Естонія  Кіпр  Латвія  Литва 

 Мальта         Польща  Словаччина 

 Словенія  Угорщина  Чехія (найбільш 

«амбітне» — V розширення) 

25 

      

17-18 на Саміті ЄС у Брюсселі було схвалено текст Конституції 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Estonia.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Cyprus.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Latvia.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Lithuania.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Malta.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Poland.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovakia.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Slovenia.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Hungary.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Czech_Republic.svg


    

     Сьогодні Європейський Союз -  це 28 держав Європи, об’єднаних на 

основі загальнолюдських і демократичних цінностей задля досягнення 

 червня 

2004 

Європейського Союзу. 29 жовтня 2004 року Угоду про 

Конституцію Європейського Союзу було підписано главами держав 

та урядів 25 країн-членів ЄС у Римі. 

Конституція ЄС складається з чотирьох розділів, у яких 

відображено головні цілі, завдання та функції ЄС, організаційна 

структура та процедура прийняття рішень, права і обов’язки всіх 

європейських органів управління, а також напрямки діяльності 

організації. 

29 травня і 1 червня 2005 року населення Франції та 

Нідерландів голосує проти Конституційного договору. Негативні 

рішення референдумів спричинили паузу для розмірковувань про 

майбутнє Євросоюзу. В жовтні ЄС починає переговори про вступ з 

Туреччиною та Хорватією. 

2007  Болгарія  Румунія (VI розширення) 27 

грудень 

2007 

глави держав і урядів ЄС року підписали Лісабонський 

договір про реформу Європейського Союзу (набув чинності  1 

грудня 2009). Він ставив ЄС на нову договірну основу і мав зробити 

його демократичнішим, прозорішим і ефективнішим. Наприклад, у 

майбутньому діючий Президент Європейської ради мав зміцнити 

безперервність дій ЄС. Прийняття рішень ЄС планувалося 

полегшити за рахунок відмови від одностайного голосування. 

     Рішення, що приймаються кваліфікованою більшістю, 

поширюються тепер на багато інших сфер. Починаючи з 2014 року, 

для прийняття рішень Ради ЄС принципово необхідна буде 

«подвійна більшість». Відповідно до цього рішення Європейського 

Союзу у Раді міністрів потрібна буде більшість у 55 відсотків країн-

членів, що налічують 65 відсотків населення (перехідне положення 

до 2017 року). 

2013 Приєдналась  Хорватія (VII розширення). На 

сьогодні три країни мають статус кандидатів на вступ 

до ЄС: Македонія, Туреччина, Чорногорія 

28 

23 

червня 

2016 

у Великобританії відбувся референдум про вихід країни з 

Євросоюзу — «Брекзіт» (скорочення від Britain Exit — «Британія 

виходить»). 

Прихильники автономії перемогли, набравши 51,9% голосов. За 

те, щоб залишитися, проголосували 48,1% населення. Явка склала 

72,2% — це більше 46 млн осіб. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Bulgaria.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Romania.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Croatia.svg


стабільності, миру та процвітання. Євросоюз є найбільшим на планеті 

економічним блоком.   

Основні принципи діяльності Європейського Союзу 

 

1. Членом Союзу має право стати будь-яка європейська держава, що 

дотримується демократичних принципів суспільного устрою: 

«принципи свободи, демократії, пошані прав людини і основних 

свобод, а також принцип правової держави» (ст. 6, ст. 49 Договору про 

Європейський Союз). 

 

2.   Для вступу до складу Європейського Союзу необхідна, крім того, 

наявність в країні досить високого   рівня економічного  розвитку, 

порівнянного з середніми показниками ЄС, і здійснення правової 

реформи з тим, аби завчасно привести внутрішнє законодавство 

держави-кандидата у відповідність з нормами права.  

  

3. Розбудова економічного і валютного союзу. Його основою служить 

єдина грошова одиниця ЄС – євро. 

 

4. Створення Шенгенського простору  і введення єдиної візи для 

іноземців на підставі Шенгенських угод. 

 

5. Розробка і проведення інститутами Європейського Союзу загальної 

політики в різних областях: загальна аграрна політика ЄС, політика 

конкуренції, імміграційна, транспортна, екологічна політика тощо. 

 

6. Формування права ЄС – самостійної правової системи, яка регулює 

багато важливих сфер суспільних стосунків за участю держав-членів, 

юридичних осіб і просто громадян. 

 

7. Введення інституту громадянства Союзу як стійкому правовому 

зв’язку громадян держав-членів безпосередньо з ЄС. 

 

8. Розробка законодавства і вживання організаційних заходів в 

кримінально-правовій сфері з метою створити Європейський союз в 

цілому на «просторі свободи, безпеки, правосуддя». 

 

  



    Символіка Європейського Союзу  зовнішня атрибутика у формі знаків, 

символів, кольорів тощо, що репрезентує державницьку ідею. В залежності 

від символу, вони можуть застосовуватися до Європи в цілому або 

до Європейського союзу (ЄС). 

  

 

  

 

  

 

  

У 1983 році Європейський парламент 

схвалює прапор, розроблений Радою 

Європи і  рекомендує його як емблему 

Європейського співтовариства. Установи 

Європейського союзу використовують цей 

прапор з 1986 року. Коло золотих зірок 

символізує солідарність і гармонію між 

народами Європи. Кількість зірок не 

пов'язана з кількістю держав-членів ЄС. 

Цифра «дванадцять» традиційно 

вважається символом досконалості, 

повноти і єдності. З цієї причини прапор залишається незмінним незалежно 

від розширень ЄС. 

 

 

 

 

 

 

Це гімн не лише Європейського Союзу, але й усієї Європи. У 1985 році 

«Ода до радості» була схвалена Радою ЄС, главами держав і урядів як 

офіційний гімн Європейського Союзу. Музика гімну взята з Дев’ятої 

симфонії, яку Людвіг ван  Бетховен написав у 1823 році. Вірш (1785 р.) — 

Фрідріха фон Шиллера, який виражав ідеалістичні погляди на братерські 

стосунки між усіма представниками людської раси. 

    

 

 

 

 

 

9 травня 1950 року Роберт Шуман вніс пропозицію створити об’єднану 

Європу для налагодження мирних взаємовідносин на континенті. Сьогодні 9 



травня стало ще одним європейським символом (Днем Європи), який разом із 

прапором, гімном, девізом і єдиною валютою (євро) виражає політичну 

сутність Європейського Союзу. 

    

    

 

 

 

 

 

Девіз означає те, що завдяки ЄС мешканці європейських країн 

поєднуються у співпраці заради миру і добробуту, а численні культури, 

традиції та мови держав Європи є безцінним активом цього континенту. 

  

- Діти, давайте трохи з вами узагальнемо. Будь ласка давте відповіді 

на запитання:   

1. Із чого починалася історія утворення Європейського Союзу? 

2. Скільки існує етапів розширення Європейського Союзу? 

3. Який договір пов’язаний із виникненням ЄС? 

4. Яка кількість держав входить до Європейського Союзу? 

5. Які основні принципи діяльності ЄС? 

               

Презентація «Організаційна структура ЄС» 

 

Організаційна структура 
Європейського Союзу

Підготувала 

Керівник гуртка “Екологічне краєзнавство”

Шевченко Олена Андріївна

 
 



Ієрархія ЄСпобудована за 
принципом поділу законодавчої, 
виконавчої та судової функцій. До 

основних органів ЄС належать:

 
 

Європейський парламент -
Європарламент разом з Радою міністрів ЄС 

приймає європейські закони. Право голосу 

парламент має у прийнятті рішень з питань

бюджету ЄС, освіти, охорони довкілля, охорони

здоров’я, культури тощо. Деякі рішення ЄС 

потребують обов’язкового схвалення

Європарламенту. 

Це стосується прийняття

нових країн у члени ЄС, призначення членів і

президента Європейської комісії.

 
 



Європейська Рада – найвищий орган 
політичної координації і планування

Євросоюзу.

 

 
 

  
 
  



Європейська
Комісія - це
інститут ЄС, 
наділений
найбільшими
виконавчими
повноваженнями, 
оскільки
її головною 
функцією є
забезпечення
належного
функціонування
та розвитку
спільного
ринку

 

Європейський суд з прав
людини - є міжнародним
органом, який за умов,
визначених Конвенцією
про захист прав людини
та основоположних
свобод може розглядати
заяви, подані особами, які
скаржаться на порушення
своїх прав.

 



Палата аудиторів Європейського
Союзу - порівняно молодий орган,
створений у 1975 р. з метою
перевірки всіх доходів і витрат ЄС та
його інституцій. Палата аудиторів
ЄС є повністю незалежною у своїй
діяльності від урядів країн-членів та
інших інституцій ЄС, але перебуває з
ними у тісній співпраці та постійному
контакті

 

V. Підсумки заняття. 

От ми  з вами і підійшли до завершення запланованого. Що ж ми 

можемо зробити з вами, аби наша країна розвивалася в своєму становленні на 

міжнародній арені? Я думаю кожний з нас зробив для себе певні висновки.  

Метод незакінчених речень: 

Я сьогодні вперше відкрив для себе.. 

Найбільше сьогодні на занятті мені сподобалось... 

Значення Європейського Союзу для світу...   

Тож я пропоную щоб ми на наступному занятті об'єднатися на групи та 

зробили творчий проект-захист на тему «Україна і Європа». Щоб вам легше 

працювалося я дам короткий план: 

1. Що треба зробити Україні, аби закріпитися на міжнародній арені в 

рамках ЄС? 

2. Наслідки та переваги членства України в ЄС? 

3. Яка проблема є найважливішою на шляху Укрїни до ЄС? 

4. Шляхи її вирішення. 

Дякую за увагу. Думаю вам сподобалося наше заняття. До побачення! 
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