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• Економічний та політичний союз 28 

держав-членів

• Підтримка суверенітету та 

територіальної цілісності

• Підтримка реформ та модернізації в 

Україні

Що таке Європейський Союз



• Угода про асоціацію: економічна 

інтеграція та політична асоціація

• Найбільш амбітна угода з країною не 

членом ЄС

• Путівник реформами для України на 7 

років

• Сильніші разом: зміцнення економіки, 

громадянського суспільства, 

урядування

Партнерство Україна-ЄС



• ЄС  — найбільший торговельний партнер 

України

• Частка ЄС в експорті товарів з України  

— 39% та 42% — що стосується імпорту

• Глибока та всеосяжна зона вільної 

торгівлі (ГВЗВТ)

• ГВЗВТ передбачає скасування мит на 

98% товарів з України та значне 

зниження тарифів на решту товарів

• Зростання експорту до ЄС в 2017 — 25%, 

імпорту з ЄС — 21%

Економіко-торговельні відносини



• 2010 — надання Україні Плану дій з 

візової лібералізації

• Шлях до безвізу = знакові реформи в 

міграції, антикорупційній діяльності, 

тощо

• 11 червня 2017 року — започаткування 

безвізвого режиму між ЄС та Україною

http://openeurope.in.ua/ 

Візова лібералізація 



ЄС найбільший донор України: 

фокус на горизонтальні 

реформи, верховенство права, 

антикорупційна діяльність, 

реформа децентралізації та 

державного управління.

12, 8 млрд. євро заплановано на 

підтримку реформ в Україні: 

• макрофінансова допомога — 3,4 

млрд. євро 

• кредити від Є і Б — 3 млрд. євро

• інвестиції ЄБРР — 2, 7 млрд. 

Євро

• гранти 879,2 млн. євро

Фінансова співпраця та підтримка 

програми реформ України 



Інструменти та ресурси Зобов’язання 

(мільйонів євро) 

Макрофінансова допомога (I, II, III )

Європейський інструмент сусідства/ 

партнерства (програма для країни)

Недержавні суб’єкти; Європейський інструмент з 

демократії та прав людини (організації громадського 

суспільства)

Інструмент сприяння стабільності та миру

Інструмент співпраці в галузі ядерної безпеки

Гуманітарна допомога (ЕСНО)

3410

1288

24

73

236

82



Спеціальні заходи після Майдану 

2014 2015 2016 2017

Контракт на 

розбудову 

держави 355 млн. 

євро

Підтримка 

громадянського 

суспільства 

10 млн. євро

EU4Business 

(Ініціатива EU SURE) 

55 + 40 млн. євро

U–LEAD 

(децентралізація) 90 

млн. євро

Інструмент технічної 

співпраці (Technical 

Cooperation Facility) 

15 млн. євро

Боротьба проти корупції 

15 млн. євро

Реформа державного 

управління 104 млн. 

євро

Верховенство права 

52.5 млн. євро

Інструмент технічної 

співпраці (Technical 

Cooperation Facility) 

28,5 млн. євро

Енергоефективність

Відновлення 

інфраструктури в зоні 

конфлікту

Реформа в управлінні 

державними фінансами

Ми сприяємо, ви впроваджуєте!



• частина дипломатичної служби 

Євросоюзу

• працює в Україні понад 20 років

• представляє всі інституції та всі 

держави ЄС

Представництво ЄС



• інформуємо про ЄС та відносини ЄС-

Україна

• представляємо позицію ЄС у 

політичному діалозі з Україною

• координуємо технічну допомогу ЄС 

Україні

Що ми робимо?

Представництво ЄС

Що ми не робимо?

• не чинимо правосуддя

• ми не можемо замінити українську 

владу в здійсненні реформ 



Проекти ЄС
Європейський Союз реалізовує свої проекти у різних 

містах України. Детальніше з ними можна ознайомитися 

за таким посиланням: http://bit.ly/eu-projects

http://bit.ly/eu-projects


Інструменти та ресурси

Загальні програми ЄС (ERASMUS+, HORIZON 2020, 

COSME, Креативна Європа)

Регіональні програми (наприклад, EU4Business; 

ефективні муніципалітети; прикордонне 

співробітництво)

Проекти за пріоритетними напрямками в Україні (підтримка реформ 

у різних сферах, децентралізація – U-LEAD, Консультативна місія ЄС, 

енергоефективність, управління держ. фінансами, підтримка та 

розвиток громадянського суспільства та незалежних ЗМІ тощо.)

Гуманітарна допомога (ECHO), допомога 

переселенцям, зміцнення миру та відновлення 

постраждалих територій

Європейські фінансові установи Європейський 

інвестиційний банк (ЄІБ)  та Європейський банк 

реконструкції та розвитку (ЄБРР)



Горизонт 2020 / Horizon 2020

• Найбільша рамкова програма ЄС 

з фінансуванням науки та 

інновацій

• бюджет на 2014-2020 роки  — 80 

млрд. євро

• Україна підписала угоду про 

участь в програмі Горизонт у 

березні 2015 року

Загальноєвропейські програми ЄС

Український офіс:

03680, Київ, вул. Антоновича, 180, к.801 

+38044 529 03 32 

o.koval@h2020.com.ua

http://h2020.com.ua/uk/



Історія успіху. 

Приклад 

української ІТ-

компанії 

Polyteda Cloud

2016 рік — українська 

компанія перевірки 

інтегральних мікросхем 

Polyteda Cloud стала 

переможцем програми 

Horizon 2020

1,2 млн. євро – отримує 

компанія на реалізацію 

дворічного проекту

Проект передбачає 

комерціалізацію 

розробок компанії та 

їхній вивід на ринок 

ЄС 

Більше про компанію: 
http://www.polyteda-cloud.com/



COSME
• набір тематичних проектів та програм 

на 2014 - 2020 роки

• бюджет — 2,3 млрд євро

Доступна для України Робоча програма 

на 2017-й рік складається із 22 

підпрограм, які класифіковано за 

трьома напрямками: 

• полегшення виходу на зовнішні ринки

• поліпшення умов для 

конкурентоспроможності

• формування культури ведення бізнесу

https://www.facebook.com/EEN.Ukraine/

Програма 

«COSME»



Допомога проекту 

COSME/EEN 

українським 

бізесменам
EEN (Enterprise Europe 

Network) – це Європейська 

мережа підприємств, 

завдяки якій можна знайти 

бізнес-партнерів
Зареєструватись на 

сайті Єврокомісії 
bit.ly/EEN_Registration

Звернутись до будь-якого 

з партнерів консорціуму 

EEN-Ukraine за 

консультацією щодо 

реєстрації в EEN

www.bit.ly/About_COSME



Як розмістити бізнесову 

пропозицію в мережі EEN

Звернутись до будь-

якого партнера в 

консорціумі EEN-Ukraine

Заповнити відповідну форму 

англійською мовою 

www.bit.ly/About_COSMЕ

Надіслати заповнену форму 

партнеру, який, після 

перевірки, розмістить її у 

системі EEN

Очікувати, поки пропозиція 

пройде внутрішню та 

зовнішню оцінку експертів, 

які, у разі потреби, можуть 

запропонувати внести 

правки 

Після доопрацювання 

пропозицію буде 

розміщено у відкритому 

доступі на сайті EEN 

де вона буде доступна 

для перегляду у 65 

країнах світу 

www.een.ec.europa.eu

Додатковий контакт
https://www.facebook.com/EEN.Ukraine/ 



Нова програма EU4Business

Технічна 

допомога

Мережа 15 центрів 

підтримки бізнесу у 

співпраці з ЄБРР і 

спроможністю роботи з 

30 000 українських МСП

www.eu4business.eu

Значне 

фінансування



Успішні консультації програми 

EU4Business

За допомогою групи ЄБРР "Консультування 

малого бізнесу" українські компанії збільшують 

обсяг продажів та успішно реорганізовують 

компанії.

За допомогою EU4Business дистриб'ютори 

меблів "Меблеві технології" (м. Київ) збільшили 

обсяг продажів на 25% 

Попередні результати консультацій:

• вдосконалена організаційна структура; 

• наймання завідувача відділом кадрів; 

• визначення лідерів всередині компанії; 

• збільшення обсягу продажів на 25%; 

• збільшення прибутку на 15%; 

• створення 7 нових робочих місць. 

Про історію реорганізації компанії 

та ініціативу "EU4Business": 

http://www.eu4business.eu/uk



Проект 

UopenEU

UopenEU - проект Представництва ЄС в Україні про перспективи 

та переваги зони вільної торгівлі.

https://www.facebook.com/uopeneu/ 

Коментарі вітчизняних і 

міжнародних експертів, 

урядовців, 

представників 

Європейського Союзу, 

бізнесменів та 

активістів. 

Історії успішних 

українських компаній, 

які вже торгують з 

європейськими 

країнами.

Стартапи, 

розроблені і 

захищені за 

міжнародними 

стандартами. 

Нові правила 

справжньої 

конкуренції. 

Доступ до 

держзакупівель в 

країнах-членах ЄС. 

Вільні від 

конкуренції 

торговельні квоти і 

боротьба за 

збільшення 

наявних.



ПРОГРАМА 

“КРЕАТИВНА ЄВРОПА”

Подання заявки: 

http://eacea.ec.europa.eu

Підтримка фестивалів, конкурсів та 

інших культурних заходів 
Основний сайт: 

http://ec.europa.eu/creative-europe

Сайт українського Бюро:

http://creativeeurope.in.ua



Переможці програми «Креативна Європа»

Переможці грантів проекту «Креативна Європа» за напрямом 

«Підтримка проектів європейської співпраці» EACEA 45/2016:

МістоДія

Проект 

"Colab quarter"

Тустань 

Проект 

"Areas of Inspiration"

Музей Івана Гончара 

Проект POLYPHONY -

Collection of the dissapearing 

European Heritage

Women Charitable Organization 

“Our vision” Проект "Brave Kids 

Artistic Instructor Training and 

Practical Dissemination Project"

Детальніше:

https://www.facebook.co

m/creativeeurope.in.ua  



Початок конкурсу:

лютий 2018

http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges



ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ 

ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ ТА СПОРТ

Спортивні заходи 

(марафони, 

змагання, тощо)

Виставки та майстер 

класи (фото, відео, 

літературний 

переклад)



Національний Erasmus+ Офіс в 

Україні Вул. Бастіонна, буд. 9, пов. 8 

Київ, 01014, Україна

Erasmus+ 
Erasmus+ - це програма 

Європейського Союзу на період 2014-

2020 рр., що підтримує проекти, 

партнерства, заходи і мобільність у 

сфері освіти, підготовки, молоді і 

спорту.

Ключові напрямки діяльності 

програми Erasmus+

1 – Мобільність працівників 
2 – Співпраця задля інновацій 
3 – Підтримка реформ

http://erasmusplus.org.ua/ 



Програма Erasmus+ 

Можливості у сфері молоді для країн Східного 

партнерства 

Проект пропонує можливості фінансування проектів у 

рамках програми Erasmus+, до яких залучені організації 

та учасники з Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, 

Молдови й України. 

• неприбуткові організації, асоціації, 

неурядові організації

• Національна молодіжна рада

• державний орган місцевого, 

регіонального або національного рівня

• приватна компанія, включаючи 

соціальне підприємство. 

Деталі: http://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/projects/eu4youth 

Національний Erasmus+ Офіс в Україні 

Вул. Бастіонна, буд. 9, пов. 8 

Київ, 01014, Україна





Програма Еразмус+ 

EU4YOUTH

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/284

76/eu4youth-programme_en

 Для НУО

 Національних молодіжних рад

 державних органів 

 приватних компаній 

з країн Східного партнерства

Для кого? 

Які види діяльності

 Діалог з питань реформ

 проведення конференцій

 інформаційних кампаній

 навчальних програм



Інфоцентр Erasmus+ Youth в Сумах 

Інформаційний центр 

Erasmus+ Youth в 

Україні

Контакти: 

info.Ukraine@salto-youth.net 

050 878 92 27 Набережна р. 

Стрілки, 22, м. Суми, 40009

Координатор Центру: Анна 

Ковбасюк, "Центр 

євроініціатив" 

(http://www.eu.sumy.ua/) 

Надає інформацію 

про програму 

Erasmus+

Понад 3 тис. 

українських 

студентів і 

викладачів вже 

скористались цією 

програмою

350 українців 

щороку беруть 

участь в 

Erasmus+



Інформаційні центри (ІЦ) ЄС в Україні 

На сьогодні в Україні діє 24 Інформаційні центри ЄС. Їхні 

контакти: http://bit.ly/eu-infocentres

В Інфоцентрах 

можна знайти 

найактуальнішу 

інформацію 

(книги, брошури, 

посібники) про 

ЄС.

http://bit.ly/eu-infocentres


ДНІ КАР’ЄРИ  У СПІВПРАЦІ З  

ІНФОРМАЦІЙНИМИ ЦЕНТРАМИ ЄС:

Працювати за європейськими стандартами!

тренінги зі 

складання 

резюме, 

публічної 

презентації та 

інших soft skills

спілкування з 

працівниками 

та HR провідних 

українських та 

європейських 

компаній

пошук 

стажування 

та роботи

співбесіди у 

компаніях та 

організаціях

можливості 

навчання за 

кордоном



ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ ДЛЯ 

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Інтернет платформа 

Євровікторина (Euroquiz) 

euroquiz.org.ua
Підтримка Євроклубів: 

• Конкурс проектів Євроклубів 

• Контакти та платформа для 

спілкування 

• Літній табір для переможців 



ДИСКУСІЙНІ КЛУБИ

Основні теми дискусійних 

клубів: 

• Чому Україна споживає вдвічі 

більше енергії на  душу 

населення, ніж її європейські 

сусіди

• Як енергозбереження може 

стати рушієм економічного 

розвитку

• Хто допоможе молоді 

розвивати власну справу

• інші питання

Дискусійний клуб у кожному 

обласному  місті!

ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМИ ДЛЯ 

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Інтернет платформа 

euroquiz.org.ua



Про:  ЄС та стосунки між ЄС і Україною від 

ключових експертів у цій сфері: точки зору 

офіційного Брюсселя, Києва, НУО, фахівців.

Для студентів (останні курси) та випускників 

українських ВНЗ (які закінчили університет не 

більше, ніж три роки тому) з усіх регіонів 

України.

Пріоритет  для спеціальностей: міжнародні 

відносини, європейські студії, право, 

політологія, економіка, фінанси, бізнес, 

соціологія, журналістика, історія, 

культурологія, філософія та філологія. 

ЄВРОШКОЛИ

https://www.facebook.com/EUStudyDays

https://vk.com/eustudydays 

https://eustudydays@gmail.com



Гуманітарна програма ЄС для 

молоді

4 рівні:

 Європейський 

 Національний

 Регіональний 

 Локальний



Eurodesk

Інтернет платформа

https://eurodesk.eu/



Навчальна програма 

Європейської Комісії для співпраці європейських шкіл

Учасники 

eTwinning та 

eTwinning Plus 

це:

Для кого? Для чого?      Зареєструйся

• 48 країн-учасниць

• 174 338 

зареєстрованих 

шкіл

• 443 039 вчителів-

учасників

• 177 824 проекти

Для шкіл, 

вчителів та учнів

Для спільних проектів 

з іншими 

європейськими 

школами та 

поглиблення відносин 

між членами ЄС та 

його країнами-сусідами

http://etwinning.com.ua/ 

helpdesk@etwinning.com.ua



Детальніше: http://bit.ly/eu-open-call

Якісний альтернативнй догляд за дітьми та 

деінституалізація: конкурс на гранти

Гранти 

для громадських організацій 

з метою запобігти 

розлученню дитини з сім'єю

http://bit.ly/eu-open-call


ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ

ДОПОМОГА У ВИСВІТЛЕННІ ВІДНОСИН 

ЄС-УКРАЇНА: 16 РЕГІОНІВ

• Всебічне висвітлення 

тематики ЄС та реформ 

в Україні

• Вибір партнерів із місцевих ЗМІ 

• Допомога у підготовці контенту

• Розробка медіа планів

• Регіональні тренінги



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА 

ДЖЕРЕЛА

Представництво ЄС

Щоденні новини, 

новини співпраці, 

прес-релізи

Публікації та 

віртуальна 

бібліотека 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk 

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine

https://twitter.com/EUDelegationUA 

http://bit.ly/EUDelegation-video

DELEGATION-UKRAINE-EC-NEWS@eeas.europa.eu

eeas.europa.eu/delegations/ukraine/3023/subscribe-

newslet ters-and-alerts_uk

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk 



https://www.facebook.com/uopeneu/ 

https://www.facebook.com/EUStudyDays/ 

https://erasmusplus.org.ua/ 

https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU 

https://www.eu4business.eu/

UopenEU

EU Study Days 

Erasmus+ 

Creative Europe 

EU4Business

Сторінки програм та 

проектів у 

соцмережах та 

вебсайти

Мережа Інформаційних 

центрів ЄС у регіонах

Євроклуби

http://bit.ly/eu-information-centres

https://euroquiz.org.ua/euroclubs/contacts

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА 

ДЖЕРЕЛА



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/

https://twitter.com/EUDelegationUA

вул. Володимирська 101, 

Київ, 01033 Україна

тел.: +380 (44) 390 8010


