
Урок № 7-8 

Дата: 11.11.2021 

Тема:  Поняття про безвізовий режим 

Мета: Охарактеризувати поняття про безвізовий режим, розкрити його призначення; розвивати 

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

Хід уроку: 

Безвізовий режим між Україною та Європейським союзом — статус, що дозволяє 

громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європейського Союзу 

без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу, починаючи з 11 червня 

2017 року. 

     Українці, які мають біометричні паспорти, можуть приїжджати в країни ЄС з діловою чи 

туристичною метою або в сімейних справах на термін до 90 днів протягом 180-денного 

періоду протягом року. При в'їзді в Шенген, окрім біометричного паспорту, громадянам 

України необхідно мати підтвердження мети поїздки, місця проживання, наявність 

фінансових коштів, намір повернутися до місця постійного проживання, медичне 

страхування. 

    Цей режим не розповсюджується на осіб, котрі мають намір прибути до ЄС з метою 

працевлаштування чи навчання. Візи скасовано до всіх держав-членів ЄС, за винятком 

Ірландії та Великої Британії. 

    Єдиною країною, законодавство якої передбачає, що негромадяни Євросоюзу, що 

перетнули кордон в рамках безвізу, мають право працювати є Польща. У цьому випадку, 

українцю оформлять додаткові документи. Тобто, в рамках безвізу українці можуть 

приїхати до Польщі і самі знайти вакансію і отримати необхідні документи для 

працевлаштування. 

    Умови в'їзду на територію ЄС є такими: 

 громадянин третьої країни повинен мати чинний проїзний документ (travel 

document), що надає власнику право перетинати кордон і відповідає таким 

критеріям: 

 документ залишатиметься чинним щонайменше три місяці після запланованої дати 

від'їзду з території держав-членів. У разі обґрунтованої нагальної потреби це 

зобов'язання може бути скасоване. 

 він має бути виданий протягом попередніх 10 років 

 громадянин може обґрунтувати мету та умови запланованого перебування і має 

достатні засоби для існування, як на період запланованого перебування, так і для 

повернення до країни походження або транзиту до третьої країни, право на в'їзд до 

якої він гарантовано має; або має можливість законно отримати такі засоби; 

 громадяни третіх країн не є особами, щодо яких створено запис у SIS (Шенгенській 

інформаційній системі) про відмову у в'їзді. 

 вони не вважаються загрозою для публічної політики, внутрішньої безпеки, здоров'я 

громадян  або внутрішньої безпеки будь-якої з держав-членів, зокрема, щодо них не 

внесено записів про відмову у в'їзді на таких підставах до національних систем 

оповіщень (national list of alerts). 

 засоби для існування оцінюються відповідно до тривалості та мети перебування і на 

підставі середніх цін у державах-членах на харчування та проживання бюджетного 

класу, помножених на кількість днів перебування. 

 відповідні суми, встановлені державами-членами, повідомляють Європейській 

комісії відповідно до статті 39. 

 оцінка достатності засобів для існування може ґрунтуватися на готівці, тревел-чеках 

і кредитних картках, які має громадянин третьої країни. Декларації спонсорування 



(sponsorship), які відповідають чинному законодавству країни, та гарантійні листи 

від приймаючої сторони, які відповідають законам держави, де збирається 

перебувати громадянин третьої країни, також можуть бути доказом наявності 

достатніх засобів для існування. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке безвізовий режим? 

2. Які є умови в'їзду на територію ЄС для українців? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  будь-яку країну з  програми «Орел та решка» , та записати що 

найбільше в ній вразило 

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 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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