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Що таке Європейський Союз?

Економічний  
і політичний союз  
27 держав-членів

Гімн «Ода до радості»
Гасло «Єдині в різноманітті»

Золоті зірки 
на блакитному 

небі 
символізують 

мир

Кількість зірочок не пов’язана 
з кількістю держав-членів. 

12 – це є символ завершення – 
кількість місяців у році, години, 

зазначені на годиннику, 
кількість знаків зодіаку

Коло зірок 
символізує 

єдність 
народів 
Європи

Цілі 
Європейського 

Союзу

Зміцнення миру, 
цінностей ЄС та 
добробуту його 

громадян

Сталий розвиток, 
боротьба із 

соціальною ізоляцією 
та дискримінацією

Повага до 
культурного та 

мовного  
розмаїття

Свобода, 
безпека і 

справедливість

 

Як виник 
Європейський 

Союз?
Після Другої світової війни  

9 травня 1950 року 
міністр закордонних справ 

Франції Робер Шуман 
закликав європейські країни 

об’єднати зусилля та 
співпрацювати, а не 

воювати.9 травня –  
День Європи

27 держав-членів, з яких 6 країн-засновників 
Населення 446 мільйонів
24 офіційні мови, одна з них – латиська

(позначені на карті     )

Прапор  
Євросоюзу

Його музику написав  
Людвіг ван Бетховен,  

а слова – Фрідріх Шиллер.  
У 1985 році він  

був оголошений  
офіційним гімном  

Європейського Союзу.



Що таке Європейський Союз?

Зона, де можна подорожувати  
без прикордонного контролю.

22 країни-члени 
Європейського Союзу 

+
 Ісландія, Ліхтенштейн,  
Норвегія, Швейцарія.

Головні 
установи

Європейський Союз базується  
на спільних цінностях

ЄВРОЗОНА
У 19 країнах ЄС офіційною валютою є євро.
Латвія приєдналася до єврозони в 2014 році.

Дизайн банкнот присвячений періодам  
європейської архітектури.

З іншого боку 
зображені 
мости, які 
символізують 
зв’язок між 
країнами.

З одного 
боку 
є вікна 
або 
ворота.

Найбільша країна 
за кількістю 
населення – 
Німеччина, 
найменша – 
Мальта

83,02 млн

~514 тис

643 801 км2

Найбільша 
країна  
за площею – 
Франція, 
найменша – 
Мальта.

316 км2

У 2012 році  
Європейський Союз  

отримав Нобелівську  
премію миру  

за сприяння 
миру та 

примиренню, 
демократії  

      та правам  
     людини   

             в Європі.

Зворотні сторони монети мають 
однаковий дизайн, а головна 
сторона кожної монети мають 
власні малюнки.

2 
єв

ро
 – головна сторона 2 

єв
ро

 – з
воротня сторона

Європейська комісія 
є виконавчою владою, 

представляє та захищає 
спільні інтереси ЄС, 

пропонує нові закони.

Рада Європейського 
Союзу – це голос держав-

членів, де зустрічаються 
міністри 27 країн-членів ЄС. 

Ухвалює рішення щодо  
дій за конкретними 

напрямками, координує 
бюджет.
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Illustrations  
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Європейський 
парламент

Інституція, обрана 
громадянами ЄС, 

приймає закони ЄС, 
бюджет.

ШЕНГЕНСЬКА ЗОНА


