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Що таке 
Європейський Союз?

Економічний та 
політичний союз

28 держав-членів*

*з 29 березня 2019 –
вихід Великобританії з ЄС

Підтримка суверенітету 
України та її 

територіальної цілісності

Підтримка реформ
та модернізації

в Україні



Партнерство Україна-ЄС

Угода про асоціацію 
між Україною та ЄС: 
економічна інтеграція 
та політична асоціація

Путівник реформами для 
України на 7 років

Найбільш амбітна 
угода з країною не  
членом ЄС

#ПрямуємоРазом: зміцнення 
економіки,  громадянського 
суспільства,  урядування тощо



Економіко-торговельні 
відносини

ЄС — найбільший торговельний партнер
України. Частка ЄС в експорті товарів з
України за 5 місяців 2018 — 42,1% та
41,4% — в імпорті

Станом на 1 липня 2018, 10822 українські
компанії експортують до ЄС

Україна на першому місці серед країн
Європи за кількістю користувачів центром
підтримки експорту до ЄС

Глибока та всеосяжна зона вільної
торгівлі (ГВЗВТ) передбачає скасування
мит на 98% товарів з України та значне
зниження тарифів на решту товарів

Зростання експорту товарів до ЄС— 21,3%, 
імпорту з ЄС — 13,4% за 5 місяців 2018 



Візова лібералізація 

Шлях до безвізу: знакові реформи 
у міграційній сфері, 
антикорупційній діяльності, у 
протидії дискримінації тощо

Безвіз = зручні подорожі до ЄС, відсутність 
бюрократії, посилення культурного 
діалогу, розвиток бізнесу і т.д. 

11 червня 2017 р. – запровадження 
безвізового режиму між ЄС та 
Україною  

openeurope.in.ua

https://openeurope.in.ua/


Представництво ЄС

Частина 
дипломатичної 
служби Євросоюзу

Працює
в Україні 25 років

Представляє всі 
інституції та всі 
держави ЄС



Представництво ЄС

Що ми 
робимо?

Інформуємо про ЄС та відносини ЄС-Україна

Представляємо позицію ЄС у політичному 
діалозі з Україною

Координуємо технічну та фінансову допомогу ЄС 
Україні



Проекти ЄС
Європейський Союз реалізовує свої
проекти у різних містах України. 

Детальніше з ними можна ознайомитися
за таким посиланням:

bit.ly/eu-projects

http://bit.ly/eu-projects


Програма U-LEAD U-LEAD з Європою: Програма 
для України з розширення 
прав і можливостей на 
місцевому рівні, підзвітності та 
розвитку

Строки реалізації:

Сума допомоги:

Kомпонент 1

01.01. 2016 - 30.06. 2020

102 млн. 
EUR

Координація та посилення 
спроможностей на вертикальному і 
горизонтальному рівнях на всій 
території України – від рівня громад
до районного, обласного та
центрального рівнів.
За реалізацію відповідає GIZ.

Kомпонент 2
Створення ефективних 
центрів надання
адміністративних послуг 
(ЦНАП).

Наголос - на  щойно об’єднаних 
громадах і роз’яснювальній 
роботі на національному рівні. 
За реалізацію відповідає SIDA.



Програма «COSME»

Доступна для 
України Робоча 
програма
складається з 
підпрограм за 3-ма 
напрямками: 

набір тематичних 
проектів та програм на

2014 - 2020 роки

бюджет

формування культури 
ведення бізнесу

поліпшення умов для 
конкурентоспроможності

cosme.me.gov.ua

2,3 млрд. євро

полегшення виходу на 
зовнішні ринки

cosme.me.gov.ua/


Допомога проекту 
COSME/EEN українським 

бізнесменам

Зареєструватись на сайті 
Єврокомісії 

bit.ly/EEN_Registration

EEN (Enterprise Europe 
Network) –

це Європейська мережа 
підприємств, завдяки якій 

можна знайти бізнес-
партнерів

http://www.iop.kiev.ua/~een/

Звернутись до будь-якого з 
партнерів консорціуму EEN-

Ukraine за консультацією 
щодо реєстрації в EEN

www.bit.ly/About_COSME

Як знайти партнера?Крок 1 Крок 2

bit.ly/EEN_Registration
http://www.iop.kiev.ua/~een/
http://www.bit.ly/About_COSME


Програма Erasmus for young entrepreneurs
(Еразмус для молодих підприємців) 

Для кого?
Підприємці-початківці, які планують створити компанію, або 
займаються підприємницькою діяльністю не більше 3-х років

Тип проектів
Перебування до 6 місяців на успішному підприємстві в одній із країн ЄС 
для набуття нових знань і навичок у бізнес-сфері (бізнес-стажування)

Тематика Може варіюватись

Рівень 

підтримки
ЄС повністю покриває витрати на переїзд та добові

Вартість 

грантів

Залежно від країни від 590 до 1100 євро на місяць

Прийнятні 

витрати

На переїзд до/з країни перебування, витрати на проживання 
під час візиту 



Програма EU4Business

Технічна допомога

Значне фінансування

Мережа 15 центрів 
підтримки бізнесу у співпраці з 
ЄБРР і спроможністю роботи з 

30 000 українських МСП

www.eu4business.eu 



Проект 
UopenEU

Стартапи, 
розроблені і 
захищені за 
міжнародними 
стандартами. 

Коментарі вітчизняних і 
міжнародних експертів, 
урядовців, представників 
Європейського Союзу, 
бізнесменів та активістів. 

Історії успішних 
українських компаній, 
які вже торгують з 
європейськими 
країнами.

Доступ до 
держзакупівель в 
країнах-членах ЄС. 

Нові правила 
справжньої 
конкуренції. 

Вільні від 
конкуренції 
торговельні квоти і 
боротьба за 
збільшення наявних.

UopenEU — проект Представництва ЄС в Україні про 
перспективи та переваги зони вільної торгівлі.

www.facebook.com/uopeneu/ 

http://www.facebook.com/uopeneu


Горизонт 2020
Найбільша рамкова програма ЄС з 
фінансуванням науки та інновацій

бюджет на 2014-2020 рр.  —
80 млрд. євро

Україна підписала угоду про участь в 
програмі у березні 2015 року

Український офіс:

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

+38044 529 03 32 

o.koval@h2020.com.ua

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

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


Програма «Креативна 

Європа»

Підтримка 
фестивалів, 
конкурсів та 
інших культурних 
заходів 

Подання заявки: 
eacea.ec.europa.eu

Сайт українського 
Бюро:
creativeeurope.in.ua

Основний сайт: 
ec.europa.eu/creative-europe

http://eacea.ec.europa.eu/
http://creativeeurope.in.ua/
http://ec.europa.eu/creative-europe


Переможці програми 
«Креативна Європа»

МістоДія

Проект 
"Colab quarter"

Women Charitable 
Organization “Our 

vision”

Проект
"Brave Kids Artistic 

Instructor Training and 
Practical Dissemination 

Project"

Тустань

Проект
"Areas of Inspiration"

Детальніше:

www.facebook.com/
creativeeurope.in.ua

Музей Івана Гончара

Проект
POLYPHONY -
Collection of the 
disappearing 
European Heritage

Переможці грантів проекту «Креативна Європа» за напрямом 
«Підтримка проектів європейської співпраці» EACEA 45/2016:

https://www.facebook.com/creativeeurope.in.ua


CULTURE BRIDGES – програма підтримки культури та 
креативних індустрій в Україні (2017-2020)

Гранти міжнародної мобільності

Гранти на проекти національної співпраці

Гранти на проекти міжнародної співпраці

culturebridges.eu

www.facebook.com/culturebridges.ua

Конкурси відкриваються щотри місяці (2018-2019)

http://culturebridges.eu/
https://www.facebook.com/culturebridges.ua/


Erasmus+ 

Ключові напрямки діяльності 

програми Erasmus+

Національний Erasmus+ Офіс в 

Україні вул. Бастіонна, буд. 9, пов. 

8 Київ, 01014, Україна

Це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., 

що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у 

сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

Мобільність працівників

Співпраця задля інновацій

Підтримка реформ

erasmusplus.org.ua

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. 

Національна молодіжна рада

Неприбуткові організації, асоціації, 

неурядові організації

Державний орган місцевого, 

регіонального або національного рівня

Приватна компанія, включно з соціальним 
підприємством

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

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


Програма Еразмус+ 

EU4YOUTH

 НУО

 Національних молодіжних рад

 Державних органів 

Для кого? Види діяльності:

 Приватних компаній з країн 
Східного партнерства

 Діалог з питань реформ

 Проведення конференцій

 Інформаційних кампаній

 Навчальних програм

eeas.europa.eu/delegations/ukraine/28476/eu4youth-programme_en

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/28476/eu4youth-programme_en


Інформаційні центри (ІЦ) 
ЄС в Україні 

На сьогодні в Україні діє 26 Інформаційних
центрів ЄС. Їхні контакти:

В Інфоцентрах можна знайти найактуальнішу 
інформацію (книги, брошури, посібники) про ЄС.

bit.ly/eu-infocentres

Острог

Луцьк

Львів

Тернопіль

Хмельницький

Вінниця

Чернігів

Дніпро

Сєвєродонецьк

Маріуполь

Харків

Одеса

Миколаїв

Херсон

Біла Церква

Суми

Київ

Івано-Франківск

Чернівці

Ужгород

Черкаси

Кропивницький

Кривий Ріг

http://bit.ly/eu-infocentres


Інфоцентр Erasmus+ Youth в 
Сумах 

Інформаційний центр Erasmus+ Youth в 
Україні

Надає інформацію про програму Erasmus+

350 українців щороку беруть участь в 
Erasmus+

Контакти: 
info.Ukraine@salto-youth.net 050 878 92 

27 Набережна р. Стрілки, 22, м. Суми, 
40009

Координатор Центру:
Анна Ковбасюк, "Центр євроініціатив" 

www.eu.sumy.ua

Понад 3 тис. українських студентів і 
викладачів вже скористались цією 
програмою

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


Дні кар’єри у співпраці з 
інформаційними центрами

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

Працювати за європейськими стандартами!



Єврошколи/EU Study Days

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 3 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. 

www.facebook.com/EUStudyDays

eustudydays@gmail.com

https://www.facebook.com/EUStudyDays
https://eustudydays@gmail.com


Euroquiz.org.ua

Мережі ЄС: Євровікторина

Euroquiz.org.ua

Платформа, що об’єднує Мережі ЄС

- платформа співпраці:

• Обговорення діяльності ЄС в Україні
• Пошук можливостей для розвитку
• Контакти однодумців
• Втілення нових проектів

• Випускники програми EUVP
• Експерти Team Europe
• Young Ambassadors 
• Асоціація випускників Коледжу Європи
• Випускники EU study Days 
• Інформаційні центри ЄС в Україні 
• Випускники програми Eразмус+ 
• Євроклуби України

Щорічна всеукраїнська онлайн-вікторина 
на тему Європи та Євросоюзу 

euroquiz.org.ua/euroquiz

euroquiz.org.ua/network-eu

http://euroquiz.org.ua/euroquiz
http://euroquiz.org.ua/network-eu


Навчальна програма 

Європейської Комісії для співпраці європейських шкіл

Учасники eTwinning
та eTwinning Plus це:

48 країн-учасниць

174 338 зареєстрованих шкіл

443 039 вчителів-учасників

177 824 проекти

Для кого?

Для шкіл, вчителів 
та учнів

Для чого?

Для спільних проектів 
з іншими 
європейськими 
школами та 
поглиблення відносин 
між членами ЄС та 
його країнами-
сусідами

Зареєструйся

etwinning.com.ua

helpdesk@etwinning.com.ua

http://etwinning.com.ua/


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
Регіональна розсилка новин
Віртуальна бібліотека: 
http://bit.ly/EUlibraryMedium

http://bit.ly/EUlibraryMedium


Європейський фонд підтримки  
демократії

democracyendowment.eu

Надає підтримку організаціям, 
неформальним платформам та 
окремим активістам, діяльність яких 
спрямована на розвиток і зміцнення 
демократичного громадянського 
суспільства

democracyendowment.eu


Інформаційні ресурси та джерела

Представництво ЄС eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk

www.facebook.com/EUDelegationUkraine

twitter.com/EUDelegationUA

bit.ly/EUDelegation-video

DELEGATION-UKRAINE-EC-NEWS@eeas.europa.eu
Щоденні новини, 
новини співпраці, 

прес-релізи

Публікації та віртуальна

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine
https://twitter.com/EUDelegationUA
http://bit.ly/EUDelegation-video
mailto:DELEGATION-UKRAINE-EC-NEWS@eeas.europa.eu


Сторінки програм та проектів
у соцмережах та вебсайти:

UopenEU

EU Study Days

Erasmus+ 

Creative Europe

EU4Business

www.facebook.com/uopeneu

www.facebook.com/EUStudyDays

erasmusplus.org.ua

www.facebook.com/CreativeEuropeEU

www.eu4business.eu

bit.ly/eu-information-centres

euroquiz.org.ua/euroclubs/contacts

Мережа Інформаційних 
центрів ЄС у регіонах

Євроклуби

http://www.facebook.com/uopeneu
http://www.facebook.com/EUStudyDays
https://erasmusplus.org.ua/
http://www.facebook.com/CreativeEuropeEU
https://www.eu4business.eu/
http://bit.ly/eu-information-centres
https://euroquiz.org.ua/euroclubs/contacts


ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

www.facebook.com/EUDelegationUkraine/

eeas.europa.eu/delegations/ukraine/

twitter.com/EUDelegationUA

вул. Володимирська 101,

Київ, 01033 Україна

тел.: +380 (44) 390 8010


