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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


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


Програма «Дії Марії Склодовської-Кюрі»

(Marie Skłodowska-Curie Actions)

Є частиною програми 

«Горизонт 2020». Сприяє 

міжнародному обміну 

кадрів зайнятих у сфері 

досліджень та інновацій, 

а також руху дослідників з 

та до країн-членів ЄС і 

асоційованих країн 

програми «Горизонт 

2020». 

Підтримка дослідників на 

всіх стадіях їхньої 

кар'єри, незалежно від 

національності. Програма 

передбачає: індивідуальні 

гранти на навчання, обмін 

дослідницькими групами, 

науково- виробниче 

співробітництво

ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm


EURAXESS euraxess.ec.europa.eu

Основні види 

діяльності:• EURAXESS JOBS – допомога у пошуку робочих місць, 

грантів, можливостей для фінансування, тощо;

• EURAXESS RIGHTS – допомога у захисті прав 

представників наукової спільноти;

• EURAXESS SERVICES – пропонує допомогу мережі з 600 

консультантів з 40 країн світу; 

• EURAXESS LINKS – зв’язок між науковцями всього світу;

Мета 

ініціативи: 

стимуляція, захист і 

збереження європейського 

науково - інноваційного 

середовища, надаючи 

науковій спільноті доступ до 

досконалого кар’єрного і 

соціального розвитку

Ініціатива для розвитку 

наукової кар’єри і 

мобільності науковців у 

межах Європи

https://euraxess.ec.europa.eu/


Програма Європейської школи 

Східного партнерства

(Eastern Partnership European 

School Scholarship Programme)

У рамках програми буде 

підтримано 35 найкращих 

студентів з шести країн-учасниць 

Східного партнерства. Вони 

отримають диплом бакалавра 

європейських студій 

міжнародного зразка.

Програму Європейської школи 

Східного партнерства здійснює 

«Нова школа», що знаходиться у 

м. Тбілісі (Грузія). Навчальний 

курс триває два роки, і 

розпочинається у 2019-2020 

академічному році

Кінцевий термін подання заявки –

1 березня 2019 р.

www.eapeuropeanschool.eu

http://www.eapeuropeanschool.eu/


Освітні ресурси,

які пропонує ЄС:
Європейський освітній простір

ec.europa.eu/education/

Можливості ЄС для отримання освіти та навчання.

ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-
education-area_en

Освітня політика

Дослідження, аналіз та рекомендації ЄС щодо 
освітньої політики країн-членів
ec.europa.eu/education/policies/about-education-
policies_en

Ресурси та інструменти

Інструменти, які призначені для підтримки держав-
членів та їхніх громадян
ec.europa.eu/education/resources-and-tools/about-
resources-and-tools_en

https://ec.europa.eu/education/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/education/policies/about-education-policies_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/about-resources-and-tools_en


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/)


Інформаційні центри 
(ІЦ) ЄС в Україні 

На сьогодні в Україні діє 27 Інформаційних
центрів ЄС. Їхні контакти:

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

http://bit.ly/_EU_Information_Centres 

http://bit.ly/eu-infocentres


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 European 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:

44 країни-учасниці

192 305 зареєстрованих шкіл

581 617 вчителів-учасників

75 408 проектів

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/


Інформаційна підтримка
ЄС для молодіжних та 
дитячих бібліотек України
Тренінги / семінари для бібліотекарів, які працюють у 
молодіжних та дитячих бібліотеках в регіонах України

Учасники тренінгу:
по 2 бібліотекарі від кожної бібліотеки, охоплення 
щонайменше 36 бібліотек;

Тренери:
делегати Представництва ЄС в Україні, представники 
європейських програм Erasmus+, COSME, EU4Business, 
U-LEAD та ін.;

Щонайменше 4 семінари / тренінги в 4 різних 
регіонах України з питань ЄС

цілий день

Тривалість семінару:

(інституції ЄС, відносини між Україною та ЄС, програми ЄС 
тощо);



Інформаційна підтримка ЄС 

для молодіжних та дитячих

бібліотек України

 База даних із контактами 
обласних та районних дитячих
та молодіжних бібліотек

Комунікаційна платформа для бібліотекарів

 Забезпечення комунікації
між бібліотекарями

 Розміщення цих даних у 
спеціальному розділі веб-
платформи Euroquiz.org.ua, 
присвяченої мережам ЄС



Інформаційна підтримка ЄС для молодіжних

та дитячих бібліотек України

Інформаційні куточки ЄС

Розміщення в куточках

актуальних інформаційних

та візуальних матеріалів на 

європейську тематику

Створення в районних

бібліотеках щонайменше

500 куточків ЄС



Інформаційна підтримка
ЄС для молодіжних та 
дитячих бібліотек України

Освітні заходи для користувачів бібліотек, їхніх батьків та 
широкої громадськості

Щонайменше 4 заходи в 4 різних регіонах 
для обраної цільової аудиторії, з 
урахуванням її потреб та інтересів;

Інтерактивні ігри, презентації, виставки, 
конкурси, "жива бібліотека" та ін.;

півдня або цілий день

Тривалість семінару:



Інформаційна підтримка
ЄС для молодіжних та 
дитячих бібліотек України

Забезпечення бібліотек необхідними інформаційними
матеріалами та публікаціями на європейську тематику

Надання 36 регіональним бібліотекам
інформаційних матеріалів Представництва ЄС

Розміщення матеріалів у бібліотечних фондах

Використання матеріалів для організації
різноманітних заходів на європейську
тематику та для створення інформаційних
куточків ЄС



Партнерство ЄС із

ініціативами у сфері культури

та спорту України

5 культурних та 10 спортивних
заходів на національному рівні
України

Вибір потенційних партнерів серед
культурних та спортивних заходів

10  культурних та освітніх подій на місцевому рівні України

Критерії відбору заходів:

 Популярність та визнання серед громадськості;

 Позитивна репутація заходу та його організаторів;

 Сприяння громадській та культурній дипломатії ЄС в Україні;

 Зацікавленість та готовність організаторів брати участь в проекті та просувати європейські цінності та культуру ЄС;

 Розуміння та визнання репутаційних, інформаційних та інших вигод від партнерства з Представництвом ЄС;

 Очікувана відвідуваність заходу



Партнерство ЄС із ініціативами у сфері

культури та спорту України

Надання послуг із просування європейських цінностей та культури в 

місцях проведення заходів і соціальних медіа-платформах

 Підготовка матеріалів для 

місцевих медіа-ресурсів

 Пропагування європейських цінностей, 

а також своєї культури та спадщини

(виступ делегатів Представництва ЄС, показ відеоматеріалів, використання

промо-матеріалів із символікою ЄС, створення спеціальних громадських

просторів)



Партнерство ЄС із

ініціативами у сфері культури

та спорту України

 відкриті лекції на тему 
європейських цінностей та 
культури

Промотування європейських цінностей та 
культури в місцях проведення заходів та 
онлайн і соціальних медіа-платформах

Публічні заходи:

 публічні презентації

 обговорення освітніх та 
культурних програм ЄС

 майстер-класи

 тематичні та експертні
семінари з питань культури
та мистецтва

 інтерактивні онлайн-дебати



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
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