
«УКРАЇНА І ЄВРОПА –

КРОК У МАЙБУТНЄ»



ЄС – це простір, де люди живуть у демократії, у повазі 

до верховенства права та прав кожної окремої людини. 

Це те, що відрізняє цей простір від будь-яких інших. 

Тому Україні принципово важливо повернутися додому, 

в європейську родину і бути рівними серед рівних.

Україна завжди належала до сім’ї європейських народів. На жаль, довгий 

час нам намагались нав’язати іншу ідентичність. Нині ж, повертаючись 

до розуміння, хто ми є, нам необхідно повернути себе на ментальну, 

культурну та історичну мапу європейської цивілізації. У 2014 році ціною 

величезних жертв ми вибороли європейське майбутнє для України. З 

підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС розпочався 

практичний рух України до ЄС.



Намір України розбудовувати відносини з Європейським Союзом був вперше 

проголошений у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 1993 року «Про 

основні напрями зовнішньої політики України».

Відносини між Україною та Європейським Союзом були започатковані в грудні 

1991 року, коли Міністр закордонних справ Нідерландів, як представник 

головуючої в ЄС країни, у своєму листі від імені Європейського Союзу офіційно 

визнав незалежність України. У подальшому стратегічний курс України на 

європейську інтеграцію був підтверджений та розвинутий у Стратегії інтеграції 

України до ЄС, яку схвалено 11 червня 1998 року, та Програмі інтеграції України 

до ЄС, схваленій 14 вересня 2000 року. В ній була проголошена довготермінова 

стратегічна мета - європейська інтеграція України.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої 

політики» однією з основоположних засад зовнішньої політики України є 

забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, 

правовий простір з метою набуття членства в ЄС.

5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговорний процес щодо 

укладення нової угоди між Україною та ЄС.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2411-17


9 вересня 2008 року на Паризькому саміті Україна та ЄС досягли політичної 

домовленості про укладення майбутньої угоди в форматі Угоди про асоціацію, 

яка будуватиметься на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.

Відповідно до домовленостей, досягнутих в ході Паризького саміту Україна-ЄС, 

у 2009 року сторонами був розроблений та схвалений Порядок денний асоціації, 

який замінив План дій Україна – ЄС та поставив собі за мету слугувати 

орієнтиром для проведення реформ в Україні у процесі підготовки імплементації 

майбутньої Угоди про асоціацію.

На 15-му Саміті Україна-ЄС в Києві 19 грудня 2011 року переговори по 

майбутній Угоді про асоціацію завершилися, а 30 березня 2012 року текст 

майбутньої Угоди був парафований главами переговірних команд України та ЄС.

Політичну частину Угоди про асоціацію було підписано 21 березня 2014 року, 

економічну частину — 27 червня 2014 року. 16 вересня 2014 

року Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно 

ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. З 1 листопада 2014 

року здійснювалося її тимчасове застосування.



Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності 1 вересня 

2017 року. Це міжнародно-правовий документ, який на договірно-правовому 

рівні закріплює перехід відносин між Україною та ЄС від партнерства та 

співробітництва до політичної асоціації та економічної інтеграції.

Угода про асоціацію визначає якісно новий формат відносин між Україною та 

ЄС і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ 

в Україні, а поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та 

ЄС, яка є частиною Угоди, визначає правову базу для вільного переміщення 

товарів, послуг, капіталів, а також регуляторного наближення, спрямованого на 

поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011


Україна є пріоритетним партнером для Європейського Союзу. ЄС підтримує 

Україну у забезпеченні стабільного, заможного і демократичного майбутнього для 

своїх громадян. Євросоюз є непохитним у своїй підтримці незалежності, 

територіальної цілісності та суверенітету України. Угода про асоціацію, включаючи 

глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ), яку було підписано у 2014 

році, є головним інструментом наближення України та ЄС одне до одного, сприяння 

глибшим політичним і міцнішим економічним зв’язкам і шани спільних цінностей. 

Україна продовжує впроваджувати амбітну програму реформ задля пришвидшення 

економічного зростання та поліпшення рівня життя своїх громадян. Пріоритетні 

реформи стосуються боротьби проти корупції, реформи судової системи, 

конституційної та виборчої реформ, поліпшення бізнесового клімату та 

енергоефективності, а також реформи державного управління та децентралізації. 

Від 2014 року ЄС та фінансові інституції залучили понад 15 мільярдів євро у формі 

грантів і позик задля підтримки процесу реформ. Виділення цих коштів залежить 

від тривалого прогресу України у здійсненні цих реформ.



11 червня 2017 року набув чинності режим безвізових подорожей для громадян 

України, які є власниками біометричних паспортів. Це стало результатом успішного 

діалогу з візової лібералізації, який стосувався впровадження важливих реформ – від 

верховенства права до інтегрованого управління кордонами та дотримання 

засадничих прав. Візова лібералізація є одним із найпотужніших інструментів ЄС для 

сприяння міжлюдським контактам і зміцнення зв'язків між громадянами Євросоюзу 

та країн з-поза його меж. Задля збереження такого інструменту для контактів між 

громадянами ЄС та України Єврокомісія слідкує за безперервним виконанням вимог, 

що їх мала виконати Україна задля запровадження візової лібералізації. Щороку 

Єврокомісія оприлюднює звіт, у якому відображено цей моніторинг.

10 липня 2020 року Європейська Комісія опублікувала третій звіт про виконання умов 

безвізу. Дані, наведені у звіті, підтверджують, що Україна продовжує виконувати 

умови візової лібералізації.

Україна продовжила роботу у галузі верховенства права. Однак для забезпечення 

стійкості результатів, зокрема у тому, що стосується боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю. 



ЄС підтримує інтеграцію України до Європейського простору вищої освіти та основні 

реформи, які проводяться в країні для реструктуризації та модернізації системи освіти. 

Метою цього є надання визнаної у всьому світі, якісної освіти задля забезпечення 

адекватної навчальної програми та посилення інтернаціоналізації освіти. Україна 

активно бере участь у програмах ЄС із підвищення спроможності та академічної 

мобільності Erasmus+. Це дозволяє студентам та викладачам отримати міжнародний та 

міжкультурний досвід, ознайомитись із новими методами навчання та викладання, а 

також підвищити кваліфікацію та посилити зв'язки.

ЄС сприяє розвитку ключових навичок та компетенцій молоді, їхньої активної 

громадянської позиції, соціальної інклюзивності та солідарності. Україна бере активну 

участь в проектах Erasmus+, що просувають молодіжні обміни та волонтерство, 

співпрацю, посилення зв’язків та взаємне навчання, засноване на досвіді колег.

Понад 9000 українських і 4000 європейських студентів і науково-педагогічних 

працівників скористалися перевагами академічних обмінів Erasmus. Також, більше 

14500 молодих людей та працівників з України взяли участь у короткострокових обмінах, 

програмах мобільності та стажування, а також волонтерських проєктах.

Від 2014 року студенти-магістри з України отримали 272 стипендії програми Erasmus+, 

аби навчатися на Спільних магістерських програмах ErasmusMundus.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en


ЄС виділив 5 мільйонів євро в рамках двостороннього вікна для України за 

програмою Erasmus+. Кошти підуть на збільшення можливостей для студентської та 

академічної мобільності, стажування, підтримку процесу реформ у вищих 

навчальних закладах та активнішої участі України у діяльності ініціативи Жана 

Моне у 2019 та 2020 роках.

Професійні, культурні та молодіжні обміни, мистецька співпраця та участь України 

в програмах ЄС дістають підтримку завдяки програмі “House of Europe” (її бюджет -

18 мільйонів євро). ЄС надає 53 мільйони євро на підтримку модернізації 

системи професійної освіти і навчання, шкільної освіти, а також університетам-

переселенцям зі сходу України. ЄС також надає 2 мільйони євро для підтримки 

викладання української як другої мови серед національних меншин.



Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, подолання 

технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 

створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна 

частина Європи Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах 

модель соціально-економічного розвитку.

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням надійних 

механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. Зближення з ЄС є 

гарантією, а виконання його вимог – інструментом розбудови демократичних 

інституцій в Україні. Крім того, членство у ЄС відкриє шлях до колективних 

структур спільної безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з 

європейськими державами у сфері контролю за експортом і нерозповсюдження 

зброї масового знищення, дасть змогу активізувати співробітництво в боротьбі з 

тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, 

наркобізнесом тощо.



Коли Україна стане членом ЄС – це лише питання часу. Разом ми побудуємо 

благополучну, сильну європейську державу, де кожен громадянин 

почуватиметься захищеним. Це наша європейська мрія.

Уроки «Європа починається з тебе» щорічно проводяться в стінах 

Ужгородського музичного фахового коледжу імені Д.Е.Задора. Їх мета –

розповісти студентам про те, як впровадження європейських цінностей та 

стандартів впливає на якість життя в Україні.

Європейський вибір України відкриває нові перспективи співробітництва з 

розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного 

розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних 

відносин. Це – найкращий спосіб реалізації національних інтересів.



Вебсайт Представництва ЄС в Україні

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

Вебсайт Групи підтримки України

https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua_en

Найпоширеніші запитання про Україну, Східне партнерство та Угоду про 
асоціацію між ЄС та Україною

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/statements/docs/2014/140612_01_en.pdf

Вебсайт Східного партнерства

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/eastern-partnership_en

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/countries/ukraine/sgua/index_en.htm
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https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership

