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Урок № 106-107 

Дата: 21.04.2021 
Тема: Паспортно-візові формальності 

Мета: Охарактеризувати паспортно-візові формальності; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

       Паспорт є офіційним документом, який засвідчує особу громадянина при виїзді за межі країни, 

перебуванні за її межами і в'їзді у свою країну. Це основна функція паспорта. У паспорті громадянина 

України, призначеному для поїздок за кордон, вказуються двома мовами (англійською та 

українською): прізвище й ім'я мандрівника; його стать, вік, дата і місце народження; номер паспорта, 

дата видачі та термін його дії; орган, який видав паспорт. Відповідно до чинного законодавства і 

конституційних гарантій на право вільного переміщення громадян, паспорт надає право на вільний 

виїзд за межі країни і повинен зберігатися в його власника, за винятком випадків, передбачених 

законодавством країни. 

   Крім звичайних закордонних паспортів тієї чи іншої держави, в міжнародних поїздках з метою 

туризму можуть використовуватися міжнародні студентські картки — International Student Identity 

Card (ISIC) (посвідчення особи), а в окремих випадках (не по лінії туризму) — інші документи: 

— паспорт (посвідчення особи) іноземця чи особи без громадянства, який видається іноземному 

громадянину, що постійно проживає в державі; 

— дипломатичні, консульські, службові паспорти; 

— сімейні паспорти на чоловіка і дружину (з дітьми чи без дітей); 

— паспорт (посвідчення особи) дитини; 

— паспорт моряка; 

— інші спеціальні документи. 

   Відповідно до закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну", основними документами, 

на підставі яких громадяни України можуть виїжджати і в'їжджати в Україну, визнані: 

— паспорт; 

— дипломатичний паспорт; 

— службовий паспорт; 

— паспорт моряка. 

  Для оформлення закордонного паспорта громадянин України повинен подати: 

— заяву відповідної форми зі зазначенням (якщо є) трудової діяльності за останні 5 років у двох 

примірниках; 

— свій український паспорт і свідоцтва про народження дітей (якщо заявник просить внести 

відомості про них у свій паспорт чи видати їм паспорти); 

— чотири власних фотографії встановленого зразка, а при внесенні відомостей про дітей — 

фотографії дітей; 

— облікову картку; 

— військовий квиток (для військовозобов'язаних); 

— квитанцію про сплату державного збору й оплату вартості бланка паспорта. 

    Відомості про трудову діяльність у заяві посвідчуються за місцем праці (служби, навчання). Для 

підтвердження зазначених у заяві відомостей про трудову діяльність співробітник органу, що 

оформляє паспорт, має право вимагати від заявника пред'явлення трудової книжки. Датою подання 

заяви вважається день подання всіх передбачених і належним чином оформлених документів. У разі 

оформлення паспорта за місцем проживання термін оформлення не повинен перевищувати одного 

місяця від дня подання заяви. 

  Паспорт видається терміном на десять років. У разі його втрати необхідно негайно звернутися з 

заявою в найближче відділення міліції чи дипломатичне представництво України за кордоном. 
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    ля в'їзду в іншу державу і тимчасового проживання на її території туристу, як правило, потрібна 

віза. 

   Віза (від лат. visum — проглинуте) — дозвіл конкретній особі на в'їзд в іншу країну, виїзд з її 

території, транзитний проїзд через неї. Виходячи з цього, візи бувають в'їзними (entry visa), виїзними 

(exit visa) і транзитними (transit visa). 

   Віза може бути одноразовою (на одноразовий в'їзд у країну у визначений період часу на певний 

термін) і багаторазовою (multy). На підставі багаторазової візи можна перетинати державний кордон 

кілька разів за визначений період часу (протягом трьох, шести місяців чи року). У деяких випадках у 

багаторазовій візі зазначається конкретна кількість поїздок і їхня тривалість (наприклад, 10 разів на 

рік тривалістю два тижні кожна поїздка). Візи можуть бути індивідуальними (проставляються в 

паспорт туриста) і груповими (окремий документ), шенгенські (на в'їзд у країни Шенгенської угоди), 

студентські (на навчання) та ін. 

  За призначенням візи поділяють на такі види: 

— туристична (без права займатися оплачуваною діяльністю в країні призначення); 

— гостьова (з правом роботи); 

— службова (ділова, приватна); 

— імміграційна (на постійне місце проживання). 

     Туристична поїздка декількома європейськими країнами може здійснюватися за оформлення лише 

однієї такої візи. Згідно з угодою семи європейських країн, підписаною у Шенгені (Люксембург), яка 

набула чинності 26 березня 1995 р., віза на в'їзд в одну з країн Шен-генської угоди надає право 

туристу вільно пересуватися територіями інших країн. Спочатку митний і паспортний контроль було 

скасовано на внутрішніх кордонах Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Німеччини, Франції, Іспанії й 

Португалії. Згодом до Шенгенської угоди приєдналися Греція, Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, 

Швеція, Австрія, Італія. Шенген-ський союз зараз об'єднує вже 15 європейських держав, візовий 

режим діє тільки на його зовнішніх кордонах. Туристи можуть подорожувати по | більшій частині 

Європи, не турбуючись про формальності. У деяких випадках з урахуванням доповнень ці 

домовленості називають Шенгенськи-ми угодами Європейського Союзу, хоча Шенгенський і 

Європейський союзи — це різні поняття. Шенген — єдиний візовий простір, Європейський Союз — 

економічна співдружність. У Шенгенську зону входять усі країни — учасниці ЄС, окрім Великої 

Британії та Ірландії. І тільки одна шенгенська країна — Ісландія — не є членом ЄС. При переході на 

нову єдину валюту — євро — Швеція, Данія, Норвегія та Ісландія зберегли свої національні валюти, 

хоча і входять у ЄС і Шенген. На євро перейшов і Ва-тикан. 

     Документи для одержання шенгенської візи розглядаються переважно протягом 10 днів. Перелік 

таких документів може змінюватися залежно від країни в'їзду. В нього, як правило, входять такі 

документи: 

— закордонний паспорт, чинний не менше трьох місяців після закінчення терміну дії візи, 

— внутрішній паспорт і ксерокопії всіх його сторінок; 

— анкета; 

— довідка з місця роботи з зазначенням доходу; 

— страховий поліс на весь період поїздки; 

— може знадобитися довідка про обмін валюти. 

     У консульстві звертають увагу на спеціальність, стаж роботи, заробітну плату, наявність родини і 

дітей, точність поданих відомостей, наявність службових телефонів. 

    Проблеми з відкриттям візи можуть виникнути у вихідців із Північного Кавказу, у тих, хто одержує 

невелику заробітну плату, молодих незаміжніх жінок, молодих програмістів (вони найчастіше 

зважуються на нелегальну імміграцію). Досвід показує, що проблем із шенгенською візою не буває в 

туристів, які працюють у відомих фірмах, мають хороший прибуток і неодноразово бували за 

кордоном. 

 

Питання для самоперевірки:  

1. Що таке паспортно-візові формальності? 

2. Для чого потрібні паспортно-візові формальності? 



Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 
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