
Україна – пріоритетний партнер 
Європейського Союзу. ЄС допомагає 

забезпечити стабільне, процвітаюче 
та демократичне майбутнє країни. Угода 

про асоціацію, зокрема Поглиблена та 
всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) – 

це ключовий інструмент зближення 
України та ЄС. Угода укріплює політичні й 

економічні відносини і просуває спільні 
цінності. З 2014 року Україна реалізує 
амбітну програму реформ задля 
пришвидшення економічного 

зростання та покращення рівня 
життя громадян. Відтоді ЄС і його фінансові 

інституції виділили на підтримку реформ понад 
17 млрд євро у вигляді грантів і кредитів, наданих у 

залежності від досягнутого прогресу.

ІНВЕСТИЦІЙНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ 
ПЛАН

Інвестиції ЄС допомагають 
Україні відновитися після 
пандемії, покращити 
життя громадян, а також 
сприяють економічному 
зростанню та створенню 
робочих місць. Упродовж 
найближчих років ЄС 
інвестуватиме в п’ять 
флагманських проєктів: 

ЄС оперативно відреагував на нагальні потреби України та її громадян під час пандемії COVID-19. У рамках Team 
Europe ЄС виділив спеціальний пакет підтримки на суму понад 190 млн євро для надання невідкладної допомоги 

та соціально-економічного відновлення країни. Крім цього, Україна отримала 1,2 млрд євро макрофінансової 
допомоги. ЄС також передав країні понад 36 млн одиниць засобів індивідуального захисту, автомобілі швидкої 
допомоги й критично важливе медичне обладнання та забезпечив навчання для медичних працівників. 
У співпраці з організаціями громадянського суспільства ЄС постачає харчові продукти й лікарські засоби 
вразливим сім’ям. Представники малих і середніх підприємств проходять навчання та отримують консультаційні 
послуги. ЄС також підтримує схід України: забезпечує місцевих жителів з обох боків лінії розмежування, що 
постраждали від конфлікту, медичними виробами першої необхідності, засобами індивідуального захисту та 
надає їм невідкладну допомогу щодо засобів для існування. Україна отримує вакцини в рамках механізму COVAX, 

для якого було виділено понад 3 млрд євро в рамках Team Europe, а також від держав ЄС на основі двосторонніх 
угод. З 19 серпня 2021 року цифрові сертифікати COVID-19 взаємно визнаються ЄС та Україною.

ЕКОНОМІКА

• ПВЗВТ – це важливий крок 
для двосторонньої торгівлі, 
що відкриває нові економічні 
можливості для обох сторін. Угода 
передбачає законодавчу реформу 
України з метою приведення її у 
відповідність із правовою базою ЄС. Ця реформа 
покращить бізнес-клімат в Україні, зокрема й 
через зниження рівня корупції.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ТА УКРАЇНА 

ІНСТИТУЦІЇ

• Програма ЄС «U-LEAD з Європою» допомагає 
підвищити прозорість і підзвітність місцевих 
і регіональних органів влади, а також якість їх 
послуг. Загальний бюджет програми на 2016-
2023 роки становить 158 млн євро. 

«ЗЕЛЕНИЙ» ПЕРЕХІД 

• ЄС активно підтримує безпеку 
енергопостачання. Європейська 
комісія посприяла укладенню угоди 
щодо транзиту газу через Україну 
до 2024 року, яка базується на 
нормах ЄС та створює безпечні 
умови поставки. ЄС також вніс 
свою лепту до діяльності Фонду 
енергоефективності України й 
підвищення суспільної обізнаності 
щодо інвестування в галузь 
енергоефективності. ЄС та 
Україна розпочали діалог щодо 
Європейського зеленого курсу та 
переходу на нього України. Крім 
цього, було запущено стратегічне 
партнерство у сфері критичної 
сировини та акумуляторів.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ

• ЄС також виділив 25 млн євро для 
підтримки цифрової трансформації України: 
електронного урядування, кібербезпеки 
та впровадження норм ЄС у галузі 
телекомунікацій, як передбачено у ПВЗВТ.

СУСПІЛЬСТВО

• З 2015 року більш ніж 11,5 
тис. українських та близько 5,5 
тис. європейських студентів 
і викладачів скористалися 
можливостями освітніх обмінів 
в рамках програми Erasmus+. 
Україна взяла участь у 48 
проєктах Erasmus+ із розвитку 
потенціалу у сфері вищої освіти. 

РЕАГУВАННЯ НА 
COVID-19

ЄС непохитно підтримує
суверенітет і територіальну

цілісність України та засуджує 
порушення міжнародного права 

Російською Федерацією у вигляді 
незаконної анексії 

Криму й Севастополя.

Безвізові поїздки 
для українців із 
біометричними 

паспортами стали 
можливими в червні 

2017 року.

Економічна 
трансформація 
сільських територій 
– допомога понад 
10 тис. невеликих 
фермерських 
господарств  

Модернізація 
пунктів перетину 
кордону з країнами 
Європейського 
Союзу  

Прискорення 
цифровізації – 
модернізація 
державної IT-
інфраструктури  
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Європейська комісія: ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/ukraine   l  twitter.com/eu_near    
Європейська служба зовнішньої діяльності: eeas.europa.eu/delegations/ukraine  l   twitter.com/eu_eeas          

Стала, інноваційна й 
конкурентоспроможна 
економіка – безпосередня 
підтримка 100 тис. малих і 
середніх підприємств 

Завдяки ПВЗВТ двостороння 
торгівля між ЄС та Україною 

процвітає. ЄС став 
найбільшим торговельним 

партнером України. Його 
частка становить близько 

40% від усієї зовнішньої 
торгівлі держави.  

ВІДНОВЛЕННЯ 
СТІЙКІСТЬ 
РЕФОРМИ

Підвищення 
енергоефективності 
й підтримка 
переходу на 
відновлювані 
джерела енергії на 
основі водню  

http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/european-neighbourhood-policy/countries-region/ukraine_en
http://twitter.com/eu_near
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_en
http://twitter.com/eu_eeas

