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Навчальні візити
та обмін досвідом

Інституційна допомога
Навчання та

підвищення кваліфікації персоналу ЦНАП
Iнституційний розвиток ЦНАП

Розробка проєктів для створення                               
та модернізації ЦНАП

Програмний комплекс
автоматизації роботи центру
надання адміністративних послуг «Вулик»

Покращення якості надання
адміністративних послуг для населення

ЄС - громадам

НАПРЯМИ:

Юрій Рашкевич

Децентралізація (40 млн євро надано в 2019 р.)

Як ЄС допомагає Україні?

З 2015 року ЄС підтримує децентралізацію за допомогою 
програми U-Lead. Відтоді Євросоюз зробив внесок в одну з 
найуспішніших реформ в Україні. Зміни започаткували процес 
добровільного об’єднання місцевих громад, передачу
повноважень та бюджету ближче до людей, а також підвищили 
рівень  надання послуг на місцях.  Програма передбачає 
створення та модернізацію до 600 ЦНАП в усій Україні. Крім 
того, U-Lead - це допомога в адаптації нових посадовців і 
державних службовців до їхніх нових обов’язків, а також 
зміцнення довіри громадян та залучення їх у процес формуван-
ня політики на різних рівнях влади. Програма надалі підтриму-
ватиме багаторівневе врядування в Україні, роблячи його 
прозорим, відповідальним і таким, що задовольняє суспільні 
потреби. Також це додаткові інвестиції для муніципальної 
інфраструктури.

Європейський Союз надає громадянам України 
доступ до освітніх програм:

Erasmus+

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Загальний бюджет - 14,7 млрд євро на 2014–2020 рр.

Радник Міністра освіти і 
науки України

ґранти для вищих навчальних закладів, 
студентів-випускників, викладачів.

Короткострокові програми обміну (до року).
Повний курс навчання/викладання за освітніми 
програмами Erasmus Mundus зі здобуттям повної вищої 
освіти у Європі на рівні магістра.

Програма спрямована на соціально-економічні зміни, 
збільшення кількості зайнятих людей через  проєкти 
співпраці та партнерства у сферах освіти, професійної 
підготовки, молодіжної політики й спорту в понад 150 
країнах світу.

Можливості:

ПРОЄКТИ СПІВПРАЦІ
Спрямовані на розвиток інновацій та обмін успішними
практиками в галузі вищої освіти.

МОЛОДЬ ТА СПОРТ
Це проєкт мобільності молоді у сфері освіти, волонтества, 
інновацій та обміну успішними практиками; спільні 
спортивні програми на місцевому, регіональному та 
національному рівнях.

ПІДТРИМКА РЕФОРМ
Діяльність із запровадження напрацювань ЄС у сфері 
освітньої політики. Фінансова підтримка національної 
команди експертів із реформування вищої освіти.

Проєкти програми ЖАН МОНЕ покликані активізувати євроінтегра-
ційний дискурс, сприяти вдосконаленню відповідних студій, 
залучати заклади вищої освіти до дослідження євроінтеграційних 
процесів,  поширювати ідеї об’єднаної Європи.

Підписання Угоди про асоціацію – це 
для нас вступ у європейську сім’ю. У 
програмі Erasmus +, яку фінансує ЄС, 
беруть участь 150 партнерських країн з 
усього світу. Це вже світові програми.

’’

Допомога у роботі з громадянами 

ЄС - студентам і
науковцям

tsnap.ulead.org.uaДетальніше



Cпрямована на кар’єрне зростання науковців у Європі та 
за її межами, бюджет - 6,2 млрд євро, розрахована 
орієнтовно на 65 000 дослідників. Це основна програма 
ЄС для підтримки структурованих кандидатських 
тренінгів із метою фінансування тисяч відповідних 
програм.

Буклет виготовлено в межах державної кампанії інформування про 
європейську інтеграцію на замовлення Держкомтелерадіо

Держава – громадянам
Немає потреби стояти у черзі подовідки. Економія як 
державних коштів, так і коштів громадян.

Держава – бізнесу
Автоматизовані податкові виплати, електронні тендери на 
постачання продукції.

Держава – державі
Автоматизований зв'язок та документообіг між відомства-
ми, що дає змогу управляти роботою держапарату, вести 
внутрішнє діловодство, координувати діяльність 
регіональних управлінь та територіальних підрозділів, 
тобто відмовитися від паперів, які можуть йти зі столиці в 
область тиждень.

Олександр Сушко
Виконавчий директор Міжна-
родного фонду «Відродження»

Нещодавно створено коаліцію електронної 
держави, куди входять кілька десятків 
організацій. Деякі вже тривалий час працюють 
над відповідною тематикою. У 2014 році багато 
було зроблено, щоб держава сформувала 
першу концепцію електронного врядування. Є 
кілька аспектів зацікавленості громадських
організацій у цій сфері – зокрема, зробити 
державу ближчою до громадян, коли сервіси 
стають доступними онлайн і не треба нікуди 
їхати для отримання довідок, подавання 
документів.
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Іванна Климпуш-Цинцадзе
віцепрем‘єр-міністр з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції (2016-2019)

Інформаційна кампанія <<Євроінтеграція: сила можливостей>> 
покликана розповісти про вигоди, якими можна вже користувати-
ся завдяки курсу країни на зближення з ЄС, і успішні історії 
українців. Це підприємці, які почали експортувати свою продукцію 
до ЄС, бо модернізували виробництва та отримали необхідні 
сертифікати. Це молодь, яка здобула освіту у європейських 
університетах за програмою Erasmus +, а також науковці й митці, 
які завдяки європейським програмам і ґрантам отримали кошти на 
модернізацію наукових лабораторій, музейних експозицій, 
проведення різноманітних досліджень. Якщо вони змогли 
скористатися цими можливостями, то й ви зможете. 

’’

ЄС - студентам та
науковцям

Європейський Союз надає громадянам України 
доступ до освітніх програм.

ЄС - підприємцям

ЄС - державному
 управлінню

Європейський Союз широко підтримує розвиток малого та 
середнього бізнесу в Україні в межах ініціативи EU4Business, 
яка охоплює 43 проєкти в країнах Східного партнерства на 

регіональному та двосторонньому рівнях. Бюджет програми 
- 320 млн євро.

Юлія Гудошник
стипендіатка
Erasmus +/Erasmus Mundus

Програма Erasmus об’єднує людей з 
усього світу. Ти в одному класі навчаєшся 
із людьми з усіх континентів, це - дружба 
на роки, партнерство, нетворкінг. 
Програма, яка за 1-2 роки дає тобі дуже 
класне бачення світових процесів і 
можливість будувати своє життя 
по-новому.

ПРОГРАМА
«ДІЇ МАРІЇ СКЛОДОВСЬКОЇ-КЮРІ»

’’
erasmusplus.org.ua

- ec.europa.eu/research/mariecurieactions

www.eu4business.eu/uk/ukraine

- facebook.com/Marie.Curie.Actions
Детальніше

Напрями програми, доступні для України.

Електронна держава передбачає три складові:
громадяни, бізнес та держава.

Всі ці компоненти взаємодіють між собою.

Основні напрями

Детальніше

cosme.me.gov.uaДетальніше

h2020.com.ua/ukДетальніше

Також ЄС допомагає залучати й кредитні кошти через 
банки-партнери для малого та середнього бізнесу

ДОПОМОГА МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ ПІДПРИЄМСТВАМ
Доступ до фінансування: кредити та інвестиції, 
пов’язані з експортом та адаптацією до стандартів
ЄС; підтримка жінок-підприємниць та стартапів.

Просування на європейський ринок: бізнес-
консультації та тренінги, налагодження зв'язків та
організація торговельних місій до ЄС.

Доступ до знань: надання консалтингової
та технічної підтримки.

ПІДТРИМКА МСП У КРАЇНАХ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

COSME – програма підтримки бізнесу для наших 
підприємців. Бюджет до 2020 року становить 900 млн євро

HORIZON 2020 –  найбільша рамкова програма ЄС з 
фінансування науки та інновацій. Бюджет програми 80 
мільярдів євро. Вона спрямована на допомогу розвитку 
міжнародно орієнтованих МСП.

ЄС виділяє ґрантове фінансування на суму приблизно 
200 млн євро, що дасть змогу залучити 2 млрд євро
нових інвестицій для малих та середніх підприємств 
країн, які підписали Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Передова наука: для високоякісних індивідуальних 
та командних дослідницьких проєктів в усіх
галузях знань.

Лідерство в галузях промисловості: розробка нових 
технологій і матеріалів та космічні
дослідження.

Суспільні виклики з широким спектром дослідниць-
ких проєктів: від поліпшення якості транспорту,
їжі, системи охорони здоров’я та безпеки - до 
питань європейської ідентичності й культурної
спадщини.

Вихід на зовнішні ринки країн ЄС та 
інших країн-учасниць програми; 
придбання товарів у іноземних 
компаній, пошуки партнерів та 
контрагентів.

Для чиновників, профспілок, бізнес- 
асоціацій, громадських організацій
участь у програмі COSME дозволяє 
отримати ґрантову допомогу. Програма 
також пердбачає допомогу у розробці 
законодавства, задля розвитку
малого та середнього бізнесу.

Український бізнес отримує:
можливість навчання

вихід на зовнішні ринки

практичний досвід успішних 
іноземних кампаній, який можна 
застосувати у власних фірмах

Спрощення виходу МСП на
зовнішні ринки

Поліпшення умов для
конкурентоспроможності

Формування культури 
ведення бізнесу

Держава у смартфоні - це реальність! ЄС підтримав та 
надав свої рекомендації щодо концепції створення 

державних онлайн-сервісів. Насамперед - це ефектив-
ний контроль діяльності держорганів.


