
ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІКТОРИН, КОНКУРСІВ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР 

«ЩО Я ЗНАЮ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ» 

 

Мета і завдання: поширення та поглиблення знань учнів про 

ЄвропейськийСоюз, а також з історії, географії, економіки та культури країн 

Європи. 

 

Вікова категорія: 10-18 років. 

 

Методи проведення. 

Вікторини, конкурси, брейн-ринги можна влаштовувати в декілька турів. Учні 

об’єднуються в команди, кількість яких визначається відповідно до кількості учнів у 

класі; оптимальна кількість учнів у команді – 6 осіб.  

Під час гри учні мають показати ґрунтовні знання з політики, економіки, 

культури ЄС. За правильні відповіді нараховуються бали. Перемагає та команда, що 

набрала найбільшу кількість балів. 

Такі ігри можна проводити на різноманітних заходах, присвячених 

Європейському Союзу.  

Питання для вікторин присвячені знанням з європейської літератури, історії 

Європи та Європейського Союзу, міст ЄС, населення ЄС, архітектори, національно-

етнічних традицій тощо. 

Ресурси: інформаційно-довідкові, візуальні матеріали, мапи ЄС та країн-

членів. 

Орієнтовні питання для проведення вікторин, конкурсів, інтелектуальних ігор 

подаються нижче. 

 

 



ВАРІАНТ А. ПИТАННЯ ДО КОНКУРСІВ 

І. Політика 

1. Де було підписано угоду про запровадження безвізового режиму між 

країнами ЄС? (Місто Шенген). 

2. Де відбуваються засідання Ради Європейського Союзу? (У Бельгії та 

Люксембурзі). 

3. Де розташовано Європейський суд аудиторів? (Люксембург). 

4. До кого можуть звернутися громадяни ЄС зі скаргами на дії установ чи 

організацій Союзу? (Європейський омбудсмен). 

5. До якої партії належить діючий федеральний канцлер Німеччини? (ХДС – 

Християнсько-демократичний Союз). 

6. Зі скількох членів складається Рада ЄС? (28 країн). 

7. Ким призначається омбудсмен? (Європарламент). 

8. У якому році було підписано текст Конституції ЄС? (2004 р.) 

9. У якому році було підписано Лісабонську угоду, що стала альтернативою 

Європейській конституції? (2007 р.) 

10. Коли було підписано Угоду про партнерство і співробітництво між 

Україною таЄС? (14 червня 1994 року). 

11. Коли відбулися перші прямі вибори до Європарламенту? (1979 р.) 

12. Коли Естонія вступила до ЄС? (2004 р.) 

13. Коли Кіпр вступив до ЄС? (2004 р.) 

14. Коли Мальта вступила до ЄС? (2004 р.) 

15. Коли Польща вступила до ЄС? (2004) 

16. Коли Словенія вступила до ЄС? (2004 р.) 

17. Коли схвалено Спільну стратегію ЄС щодо України? (1999 р.) 

18. Коли Угорщина вступила до ЄС (2004 р.) 

19. Коли Хорватія вступила до ЄС? (2013 р.) 

20. Коли Болгарія та Румунія стали членами ЄС? (2007 р.) 

21. Коли Україна стала асоційованим членом ЄС (2014 р.) 

22. Коли Фінляндія вступила до ЄС? (1995 р.) 

23. Коли Чехія вступила до ЄС? (2004 р.) 

24. На який термін обираються депутати до Європарламенту? (5 років). 

25. На який термін призначаються судді Європейського суду? (6 років). 

26. На які три групи поділяють вимоги до кандидатів на вступ до ЄС? 

(політичні,економічні, здатність виконувати зобов’язання члена ЄС). 



27. Назвіть головні інституції Євросоюзу (Європейський Парламент, Рада 

ЄС,Європейська Комісія, Суд, Рахункова Палата). 

28. Назвіть країни ЄС, у яких існує конституційна монархія (Велика 

Британія,Бельгія, Данія, Нідерланди, Швеція, Люксембург). 

29. Назвіть країни-кандидати на вступ до ЄС (Албанія, Ісландія, Македонія, 

Сербія, Туреччина, Чорногорія). 

30. Назвіть країни-члени ЄС, у яких існує федеральний державний устрій 

(Австрія,Бельгія, Німеччина). 

31. Назвіть три «колони» (pillar) Європейського Союзу (Європейське 

співтовариство, спільна зовнішня політика та політика безпеки, юстиція та 

внутрішні справи) 

32. Поясніть, що таке «принцип субсидіарності» (принцип, згідно з яким будь-

які заходи вживаються на рівні ЄС лише за умови, що вони ефективніші за 

відповідні заходи на національному, регіональному або місцевому рівні, крім тих 

заходів, які належать винятково до компетенції ЄС) 

33. Хто з Президентів України підписав Угоду про партнерство та 

співробітництво з ЄС? (Леонід Кравчук). 

34. Скільки депутатів у Європарламенті? (750 депутатів і 1 головуючий). 

35. Скільки країн-членів Європейського Союзу після останнього розширення у 

2013 році? (28 країн-членів). 

36. Скільки осіб входить до складу Європейської Комісії? (28 осіб). 

37. Скільки триває президентство країни у Європейському Союзі? (півроку). 

38. Фундаментальними свободами єдиного ринку Євросоюзу є … (свобода 

руху людей,товарів, послуг та капіталу). 

39. Хто визначає кандидатів на посади президента та членів Єврокомісії? 

(уряди держав-членів). 

40. Хто входить до складу Європейської Ради (28 глав держав або урядів та 

президент Єврокомісії). 

41. Хто є Верховним представником ЄС у справах спільної зовнішньої 

політики та політики безпеки? (Федеріка Могеріні). 

42. Хто є главою держави в Іспанії? (король Філіп VI з 2014 р.) 

43. Хто є главою держави у Бельгії? (король Філіп I з 2013 р.) 

44. Хто є главою держави у Великій Британії (королева Єлизавета ІІ з 1952 р.) 

45. Хто є главою держави у Данії? (королева Маргрете II з 1972 р.) 

46. Хто є главою держави у Люксембурзі? (великий герцог Анрі з 2000 р.) 



47. Хто є главою держави у Нідерландах (король Віллем-Олександр з 2013 р.) 

48. Хто є главою держави у Швеції (король Карл XVI Густав з 1973 р.) 

49. Хто є президентом Франції (Емануель Макрон з 2017 р.) 

50. Хто є прем’єр-міністром Великої Британії (Тереза Мей з 2016 р.) 

51. Хто є прем’єр-міністром Італії (Паоло Джентілоні з 2016 р.) 

52. Хто є федеральним канцлером Німеччини (Ангела Меркель з 2015 р.) 

53. Хто очолює Єврокомісію? (Жан-Клод Юнкер з 2016 р.) 

54. Хто з колишніх республік СРСР став членом ЄС? (Естонія, Латвія, Литва). 

55. Хто очолив Європейський Конвент з розробки тексту Конституції ЄС? 

(екс-президент Франції В.Ж. д’Естен) 

56. Хто очолює Європарламент? (президентАнтоніоТаяні з 2017 р.) 

57. Хто призначає членів Рахункової палати? (Рада ЄС). 

58. Що таке «Білі книги» Європейської Комісії (документи, що містять 

пропозиціїщодо діяльності Співтовариства у конкретних напрямках 

політики,опрацьовуються та готуються офіційними службами) 

59. Що таке «Порядок денний 2000» (Agenda 2000)? (План реформи ЄС по 

підготовці до розширення). 

60. Як називається організація, до компетенції якої входить підвищення 

ефективності та співробітництва між компетентними органами країн-членів у сфері 

боротьби з міжнародною організованою злочинністю? (Європол). 

61. Як називаються вимоги до країн-кандидатів на вступ до ЄС? 

(Копенгагенські критерії) 

62. Яка відмінність між Європейською Радою та Радою Європи? (Європейська 

Рада – це інституція ЄС; Рада Європи – міжнародна організація). 

63. Яка відмінність між Радою ЄС та Європейською Радою? (до Ради ЄС 

входять міністри держав-членів, які приймають рішення згідно своєї компетенції; до 

Європейської ради входять глави держав або урядів та президент Єврокомісії) 

64. Яка країна підписала Договір про асоціацію з ЄС в 1963 р., але досі не 

стала повноправним членом? (Туреччина). 

65. Яка європейська країна не приєдналася до Єдиного економічного простору 

ЄАВТ та ЄС? (Швейцарія). 

66. Які документи регулюють відносини між Україною та ЄС? (Угода про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27.06.2014 р. та Угода про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами  

від 14.06.1994 р.) 



67. Яким чином формується Рада ЄС? (до неї входять міністри 28 країн-членів, 

по 1від країни) 

68. Які країни – не члени ЄС входять до Шенгенської зони? (Норвегія, 

Ісландія). 

69. Які країни виступили ініціаторами створення загального армійського 

корпусу – Єврокорпусу? (Франція і Німеччина). 

70. Які країни входять до складу Європейської асоціації вільної торгівлі? 

(Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн). 

71. Які країни-члени ЄС не приєдналися до Шенгенських угод? 

(Великобританія та Ірландія). 

72. Якій країні належать Канарські острови? (Іспанія). 

73. У якому році Україна отримала безвізовий режим з країнам ЄС? (2107 р.) 

 

 

ІІ. Економіка 

74. Яка валюта слугувала прототипом євро? (Екю). 

75. Яка країна регулярно використовує на пасажирських сполученнях літаки із 

надзвуковою швидкістю? (Франція). 

76. Яка країна посідає І місце в світі по видобутку бурого вугілля? 

(Німеччина). 

77. Яка країна є першим європейським виробником та експортером 

сільськогосподарської продукції? (Франція). 

78. Що складає основу промисловості Люксембургу? (Металургія та гірсько-

рудна справа). 

79. Яка країна ЄС посідає І місце за щільністю населення? (Данія). 

80. Яка загальна чисельність населення країн-членів ЄС? (понад 500 млн). 

81. Перше масове виробництво автомобілів розпочалось наприкінці ХІХ ст. у 

цій європейській країні. (Франція). 

82. Назвіть початок та кінець фінансового року у ЄС (Початок – 1 січня; 

кінець – 31 грудня). 

83. Обробка алмазів та торгівля діамантами зосереджені у цій європейській 

країні. (Бельгія). 

84. Назвіть номінали монет євро. (1, 2, 5, 10, 20, 50 центів, 1, 2 євро). 

85. Назвіть номінали банкнот євро (5, 10, 20, 50, 100, 200, 500). 



86. Яка німецька фірма випускає «народний автомобіль»? 

(Фольксваген/German Motors). 

87. Моторолер вперше було виготовлено в цій європейській країні. (Італія). 

88. Назвіть європейський концерн, що є провідним виробником цивільних 

літаків. (Airbus). 

89. Яка європейська країна є одним з провідних експортерів цементу? 

(Іспанія). 

90. Назвіть британського вченого та бізнесмена, який був опонентом 

класичної економічної теорії. (ДжонКейнс). 

91. Де розташований Європейський центральний банк? (Місто Франкфурт-на-

Майні). 

92. Що є провідною галуззю сільського господарства Австрії? (Тваринництво). 

93. Яка країна ЄС посідає 2 місце в світі за випуском літаків? (Велика 

Британія). 

94. Каррарський мармур видобувають в  цій європейській країні. (Італія). 

95. Що є основним енергетичним ресурсом Ірландії? (Торф). 

96. Назвіть дві найвідоміші шведські марки легкових автомобілів («Сааб», 

«Вольво»). 

97. Яка скандинавська країна спеціалізується на пиломатеріалах та продукції з 

них?(Фінляндія). 

98. Назвіть голландську фірму, яка є провідним виробником електроніки та 

електротехніки. («Філіпс»). 

99. Скільки країн ЄС входять до «єврозони»? (19 країн: Австрія, Бельгія, 

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

Фінляндія, Франція, Греція, Словенія, Кіпр, Мальта, Словаччина, Естонія, Латвія, 

Литва). 

100. Символіка банкнот євро містить (вікна, ворота, мости). 

 

 

ІІІ. Історія 

101. Яка угода поклала край 30-річній війні? (Вестфальський мир). 

102. Хто ліквідував Священну Римську імперію? (Наполеон Бонапарт). 

103. Де та на якому конгресі вперше була укладена система міжнародних 

договорів в Європі? (Віденський конгрес, 1815 р.) 

104. Коли була створена незалежна бельгійська держава? (1830 р.) 



105. Коли припинила існувати Австро-Угорська імперія? (1918 р.) 

106. Чому на прапорі ЄС завжди 12 зірок? (Число 12 символізує завершеності 

та досконалості). 

107. Якою була основна мета створення об’єднання вугілля та сталі, першого 

проекту європейської інтеграції? (Наднаціональний контроль над сировиною для 

уникнення в майбутньому повторного конфлікту між Німеччиною та Францією). 

108. В якому місті було підписано договір про Європейське економічне 

співтовариство? (Рим). 

109. Яка країна ЄС у 1955 р. прийняла закон про постійний нейтралітет? 

(Австрія).  

110. Яка скандинавська країна двічі подавала заявку на членство в ЄС, але 

відмовилась від своїх намірів? (Норвегія). 

111. Чому День Європи відзначається 9 травня? (9 травня 1950 року було 

проголошено Декларацію Шумана, що заклала основи для створення Європейського 

об’єднання вугілля та сталі). 

112. У якому році було запроваджено екю (1979 р.) 

113. Назвіть столиці ФРН та НДР до возз’єднання Німеччини (Бонн та Берлін 

відповідно).  

114. Які країни підписали Паризький договір про створення Європейського 

об’єднання вугілля та сталі? (Бельгія, Франція, ФРН, Італія, Люксембург, 

Нідерланди). 

115. Хто із французьких політиків у другій половині ХХ ст. висунув ідею 

«Європи від Атлантики до Уралу»? (Шарль де Голль). 

116. Назвіть договори, що мають назву «Римських договорів» (Про 

заснування Європейського економічного співтовариства та Європейського 

співтовариства атомної енергії). 

117. В якому році Швеція приєдналась до ЄС? (1995 р.) 

118. В якому році розпочав свою діяльність Європейський Центральний банк 

(1998 р.) 

119. В якому році набули чинності Римські договори? (1958 р.) 

120. В якому році набула чинності Маастрихтська угода? (1993 р.) 

121. В якому році набув чинності Амстердамський договір? (1999 р.) 

122. В якому році Португалія вступила до ЄС? (1986 р.) 

123. В якому році Іспанія вступила до ЄС (1986 р.) 

124. В якому році Ірландія вступила до ЄС (1973 р.) 



125. В якому році Данія вступила до ЄС (1973 р.) 

126. В якому році Греція вступила до ЄС (1981 р.) 

127. Коли відзначається День Європи? (Щороку 9 травня). 

128. Хто був автором роботи «Пан-Європа» та ініціатором створення 

Пан’європейського Союзу? (Ріхард Ніколас Куденхове-Калергі). 

129. Хто був автором пропозиції про передачу видобутку вугілля і сталі у 

Франції і Німеччині під юрисдикцію загального Верховного органу? (Робер 

Шуман). 

130. Хто очолив створений в 50-ті рр. ХХ ст. Комітет дій у підтримку 

Сполучених Штатів Європи? (Жан Монне). 

131. У якому році відбулось перше засідання Європейської ради – саміту глав 

держав або урядів? (1974 ) 

132. У якому році відбулось возз’єднання Німеччини? (1990 р.) 

133. У якому році відбулись останні вибори до Європарламенту? (2014 р.) 

134. Яка з країн-кандидатів є найбільшою за територією та населенням? 

(Туреччина). 

135. У якому році Велика Британія вступила до ЄС? (1973 р.) 

136. У якому році було ухвалено Копенгагенські критерії (1993 р.) 

137. У якому році було укладено Амстердамський договір (1997 р.) 

138. У якому році було схвалено сучасний прапор Європи? (1986 р.) 

139. У якому році було споруджено Берлінський мур? (1961 р.) 

140. У якому році було підписано договір у Ніцці? (2001 р.) 

141. У якому році було створено ЄАВТ (Європейську асоціацію вільної 

торгівлі)? (1960 р.) 

142. Коли набула сили Угода про Європейський економічний простір між 

ЄАВТ та ЄС? (1 січня 1994 року). 

143. У якому році було запроваджено єдиний європейський паспорт? 

(1985 р.)  

144. У якому році було відновлено незалежність Австрії після ІІ світової 

війни? (1955 р.) 

145. У якому році Австрія вступила до ЄС? (1995 р.) 

146. Назвіть канцлера, при якому відбулось возз’єднання Німеччини? 

(Гельмут Коль). 

147. Назвіть канцлера ФРН, який брав участь у створенні ЄЕС. (Конрад 

Аденауер). 



148. Назвіть британського прем’єр-міністра, активного опонента 

євроінтеграції. (Маргарет Тетчер). 

149. Згідно якого договору створено Європейський парламент? (Римського 

договору). 

150. Назвіть ініціаторів створення Європейського об’єднання вугілля та сталі 

(Жан Моне та Робер Шуман). 

151. До утворення Європейського Союзу його члени входили до … 

(Європейських економічних співтовариств). 

152. З якого року розпочав свою діяльність європейський омбудсмен? 

(1995 р.) 

153. Договір про Європейський Союз також називається так. 

(Маастрихтський дорговір). 

 

 

IV. Культура 

154. Скільки офіційних мов у ЄС та назвіть їх. (Всього 24 мови: англійська, 

болгарська, голландська, грецька, данська, естонська, іспанська, італійська, 

ірландська, латвійська, литовська, мальтійська, німецька, польська, португальська, 

румунська, словацька, словенська, угорська, фінська, французька, хорватська, 

чеська, шведська). 

155. Як називається програма Тасіс для вищої освіти? («Темпус»). 

156. Яке найвідоміше свято ірландців? (День Святого Патрика відзначають 

17 березня). 

157. Яке європейське місто називають північною Венецією? (Амстердам). 

158. Яку країну називають «зеленим островом»? (Ірландія). 

159. Яка країна ЄС вважається батьківщиною Кирила і Мефодія? (Греція). 

160. Як називають свою країну мешканці Фінляндії? (Суомі). 

161. Як називають свою країну мешканці Греції? (Еллада). 

162. Як називають мешканців Фландрії? (Фламандці). 

163. Як називається відомий фінський народний епос? (Калевала). 

164. Що означає французький вислів «захищати свій біфштекс»? (Боротися 

за життєві права). 

165. Що означає назва «Нідерланди»? (Землі, що знаходяться нижче рівня 

моря). 



166. Назвіть шведського вченого, основоположника систематики тварин і 

рослин. (Карл Лінней). 

167. Назвіть шведського вченого, винахідника шкали для термометрів. 

(Андерс Цельсій). 

168. Назвіть французького композитора, автора опери «Кармен». (Жорж 

Бізе). 

169. Назвіть фінське місто, яке є побратимом Києва. (Тампере). 

170. У якій країні у XVII ст. почала виходити перша в Європі газета? 

(Голландія). 

171. У якій європейській столиці відбуваються події роману Е.-М. Ремарка 

«Тріумфальна арка»? (Париж). 

172. Хто вперше відкрив морський шлях до Індії? (Потругалець Васко да 

Гама). 

173. У якому європейському місті розташовано оперний театр «Ла Скала»? 

(Мілан). 

174. Назвіть німецького філософа, автора теорії діалектики (Георг Вільгельм 

Фрідріх Гегель). 

175. Яка національна церква Данії? (Лютеранська). 

176. У якому європейському місті засновано найдавніший університет 

Європи? (Неаполь). 

177. У якому місті було написано «Марсельєзу»? (Страсбург). 

178. Як називають мешканців Уельсу? (Валійці). 

179. У якій європейській країні відбувались дії трагедії Уільяма Шекспіра 

«Гамлет»? (Данія). 

180. Назвіть італійського композитора, автора опер «Аїда», «Травіата»? 

(Джузеппе Верді). 

181. Назвіть іспанського художника, представника сюрреалізму. (Сальвадор 

Далі). 

182. Назвіть британського кінорежисера, засновника жанру «трилер» у 

світовому кіно. (Альфред Хітчкок). 

183. Назвіть композитора, чия музика є основою Гімну Європейського Союзу 

(Людвіг ван Бетховен). 

184. Назвіть поета, чиї вірші є словами Гімну Європейського Союзу (Людвіг 

ван Бетховен). 



185. Назвіть австрійського композитора, автора оперети «Летюча миша». 

(Йоганн Штраус). 

186. Який іспанський письменник є автором п’єси «Пані-примара»? (Лопе де 

Вега). 

187. Назвіть англійського письменника, за п’єсою якого поставлено мюзикл 

«Моя чарівна леді» (Бернард Шоу). 

188. Яка найбільш типова страва італійської кухні? (Спагеті). 

189. Яка країна посідає перше місце у світі по виробництву оливкової олії та 

мигдалю? (Іспанія). 

190. Назвіть відомий іспанський курорт. (Мальорка). 

191. Яка висота Ейфелевої вежі? (300 м). 

192. У якому музеї можна побачити «Джоконду» Леонарда да Вінчі? (Лувр, 

Париж). 

193. Яке місто є столицею Фінляндії? (Гельсінкі). 

194. Назвіть голландського художника, автора картини «Соняшники». 

(Вінсент ван Гог). 

195. Назвіть вченого автора теорії атома. (Нільс Бор). 

196. З яких основних етнічних груп складається населення Бельгії? 

(Фламандці та валлони). 

197. У якому місті розташований парламент Нідерландів? (Гаага). 

198. Володінням якої країни ЄС є Гренландія? (Данія). 

199. Мальта – це колишня колонія цієї країни. (Великобританії). 

200. Де побудовано Палац Європи? (Страсбург). 

201. До якої конфесії належать більшість віруючих Австрії? (Католики). 

202. Назвіть футбольний клуб, переможця Ліги чемпіонів 2017 року («Реал» 

Мадрид). 

203. До складу якої країни ЄС входить більше тисячі островів? (Греція). 

204. Якій країні належить острів Корсика? (Франція). 

205. Яка країна стала переможцем чемпіонату Європи з футболу 2106 року? 

(Португалія). 

206. Назвіть місто, в якому розташована штаб-квартира Європейської 

Комісії. (Брюссель). 
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