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Європа – це не тільки географія. Це також ідея та інструменти, що її
реалізують: гідне правосуддя, вільна медіа, соціальні можливості, чесні суди
тощо.
Європейський Союз став яскравим прикладом міжнаціонального
моделювання, який підняв рівень загального соціального добробуту та
координування державної взаємодії на найвищий рівень. Геополітичний
інтерес України завжди полягав у можливості реалізації проєкту великої
Європи, де кожна з держав могла б отримувати політичні преференції та
економічні зиски у мирному співіснуванні.
Вашій увазі пропонується видання, присвячене року Європи в Україні.
Стане в пригоді тим, хто вивчає та цікавиться темою інтеграції України в ЄС.

Упорядник:
Козенюк Н. В., завідувач сектору
Комп’ютерний набір:
Виноградова О. В., провідний бібліограф
Редактор:
Короленко Т. В.
Відповідальний за випуск:
Осьмачкіна О. В., завідувач відділу
Телефон для довідок: 486-03-13
e-mail: weblib@ukr.net

© Публічна бібліотека імені Лесі Українки, 2020

Європейський вибір України – це
вибір добровільний, демократичний,
заснований на законності й високій
моральності, на повазі до особистих
прав, гідності й свобод. Україна вже є
визнаним
суб’єктом
європейських
відносин і сьогодні неможливо говорити
про майбутню Європу, архітектуру
європейської безпеки, не беручи до
уваги роль та місце в цих процесах
України. Саме Україна, в силу своєї
стратегічної геополітичної ролі, може зіграти вирішальну роль у возз’єднанні
Європи навколо спільних життєво важливих для її безпеки та процвітання
економічних проєктів і демократичних цінностей. Суттєві кроки для цього
вже зроблені державним керівництвом України стосовно послідовної
інтеграції до структур ЄС, включаючи адаптацію вітчизняного законодавства
до європейських стандартів, і створення єдиного євразійського економічного
простору. Першочерговим і базовим етапом на цьому напрямку має бути
завершення формування зони вільної торгівлі.
Громадяни ЄС уже багато років мають можливість вільно
подорожувати до України, а запровадження безвізового режиму для
українців у червні 2017 року відчутно посилило людські контакти, вивчення
культури та віднаходження спільного між нами. Завдяки європейським
освітнім проєктам в Україні рік за роком зростає кількість молодих людей,
які навчалися у країнах ЄС та готові залучатися до процесу творення
інтеграційних політик між Україною та ЄС.
Саме завдяки навчанню, спільним проєктам та роботі, люди як в ЄС,
так і в Україні змінюють свої думки один про одного, знаходять більше
спільного і менше відмінного.
Європейська підтримка продовжує бути незамінною складовою
внутрішньополітичного реформування в Україні, зважаючи на ті труднощі,
які необхідно подолати українському керівництву. Попри можливі
розбіжності щодо документального закріплення «європейських прагнень»
України в підсумкових резолюціях за результатами роботи майданчиків
двосторонньої взаємодії, в сучасних реаліях, послідовність європейської
політики на східноєвропейському напрямку та виробленням Брюсселем
нових модальностей розширення співробітництва з Україною набули
стратегічного значення. Адже Україна, маючи великий природний,
економічний, культурний, інтелектуальний потенціал, спроможна посісти
належне місце серед народів Європи і світу в цілому!

Представництво Європейського Союзу в Україні.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/82/about-europeanexternal-action-service-eeas_en
Представництво Європейського Союзу в Україні — це найперша і
найголовніша інституція Євросоюзу в Україні, до якої варто звертатися з
питань, що мають стосунок до ЄС. По суті, вона діє як посольство
Євросоюзу.
Сайт містить матеріали, які стосуються двосторонніх відносин між ЄС та
Україною. Тут можна знайти різнопланову інформацію, яка стосується
політики і конкретних проєктів, що втілюються в Україні за підтримки
Європейського Союзу.
Сайт має україномовну та англомовну версії.
Сторінка представництва ЄС у Fecebook
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/1239399116104714/
Представництво Європейського Союзу в Україні має свою сторінку у мережі
Fecebook (“European Union in Ukraine”), на якій публікується багато
інформації:
Сторінка представництва ЄС у Twitter
https://twitter.com/eudelegationua
Канал представництва ЄС на YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCupf5CJm7OjcTqB3yFhhzwQ
Євробібліотека
https://medium.com/@euukrainecoop/eurobibl-e1930ce0ef72
У ній містяться довідкові статті, інфографіки, контакти експертів та
відеоматеріали, що стосуються тематики ЄС.
Консультативна місія ЄС в Україні
http://www.euam-ukraine.eu/ua/
Місія надає підтримку державним органам у послідовному реформуванні
сектору цивільної безпеки. Вона здійснює стратегічні консультації та надає
практичну підтримку реформам – відповідно до стандартів ЄС та
міжнародних принципів належного врядування та дотримання прав людини.
Європейські операції з цивільного захисту та гуманітарної допомоги
https://relint.eenu.edu.ua/index.php/relint/article/view/86
Гуманітарна допомога й цивільний захист належать до напрямів
зовнішньополітичної діяльності Європейського Союзу. Допомога ЄС
спрямована на вирішення нагальних базових потреб населення районів, які
безпосередньо постраждали від конфлікту з Росією.

Європейський інвестиційний банк
https://www.eib.org/en/about/index.htm
Це офіційний банк Європейського Союзу. З 2004 року Україна розпочала
співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення
нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації
інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних
проєктів.
Антикорупційна ініціатива ЄС
https://euaci.eu/
Антикорупційна ініціатива ЄС є найбільшою програмою підтримки ЄС у
сфері боротьби з корупцією в Україні.
Проєкт EU Study Days
https://www.facebook.com/EUStudyDays
EU Study Days (Євро-школи) –
освітній проєкт представництва
Європейського Союзу в Україні, який здійснюється Українським освітнім
центром реформ, дає можливість українським студентам та випускникам
ВНЗ дізнатися більше про Європейський Союз.
Програми Європейського Союзу з підтримки малого та середнього
бізнесу
http://www.eu4business.eu/uk/ukraine
Європейський Союз підтримує розвиток малого та середнього бізнесу в
Україні. Яскраві ідеї та можливості співпраці пропонують проєкти в рамках
ініціатив та програм ЄС: EU4Business, COSME, Горизонт 2020.
Єдиний цифровий ринок ЄС
https://eufordigital.eu/uk/discover-eu/eu-digital-single-market/
За допомогою EU4Digital Європейський Союз підтримує своїх східних
сусідів у зниженні тарифів на роумінг і розвитку високошвидкісного
широкосмугового зв'язку для стимулювання економіки і розширення
електронних послуг. Це також допомагає підвищити кібербезпеку і
гармонізувати цифрові структури в різних областях: від логістики до охорони
здоров'я, навичок і створення робочих місць в цифрової індустрії.
Проєкт "Підтримка Угоди про асоціацію між Україною та ЄС"
https://association4u.com.ua/
Основна мета проєкту полягає в підвищенні потенціалу та ефективності
державних установ України всебічно виконувати свої зобов'язання, що
випливають з Угоди про асоціацію.

Програми "Креативна Європа" в Україні
https://creativeeurope.in.ua/
«Креативна Європа» – це програма Європейського Союзу, спрямована на
підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів.
Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/creativeeurope.in.ua/
Програма House of Europe (“Дім Європи”)
https://houseofeurope.org.ua/
Програма, що фінансується Європейським Союзом. Створена з метою
підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми
колегами в країнах ЄС. Фокусується на культурі та креативному секторі,
освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.
Програму Європейського Союзу - ERASMUS+
https://erasmusplus.org.ua/
Програма Європейського Союзу на період 2014 – 2020 рр., що підтримує
проєкти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти,
професійної підготовки, молоді та спорту.
Програма Сulture Bridges
http://culturebridges.eu/
Culture Bridges – програма розвитку українського культурного сектору, яка
має на меті налагодження ефективних зв'язків між митцями, культурними
операторами й інституціями в Україні та ЄС. Програма стартувала у
листопаді 2017 року, триватиме до жовтня 2020 року.
Рада Європейського Союзу (Рада міністрів ЄС)
https://www.consilium.europa.eu/
Рада Європейського Союзу – орган ЄС, де збираються усі галузеві міністри
країн-членів ЄС. Разом з Європейським парламентом Рада є законодавчим
органом ЄС.
Politico
https://www.politico.com/
Щотижнева газета, що містить
новини
про європейську політику,
економіку, міжнародні відносини, енергетику та довкілля, захист здоров’я,
фінансові послуги, технології, торгівлю тощо.
EUbusiness
https://www.eubusiness.com/
Портал ділових, правових та економічних новин з Європейського Союзу.

Український центр європейської політики
http://ucep.org.ua/
Сприяє проведенню реформ в Україні задля сталого економічного зростання
та побудови відкритого суспільства в партнерстві з інституціями на всіх
рівнях.
Громадська спілка “Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ”
https://rpr.org.ua/about-us/
Метою спілки є підтримка та просування реформ для розбудови незалежної,
згуртованої, демократичної, правової, сильної та авторитетної Української
держави із заможним суспільством і рівними можливостями кожної особи
для розвитку і самореалізації, а також сприяння консолідації громадянського
суспільства в Україні.
Центр «Нова Європа»
http://neweurope.org.ua/
Місія Центру полягає в розробці аналітичних досліджень та здійсненні
проєктної діяльності для просування європейських стандартів і практик в
Україні.
Громадська організація «Європа без бар’єрів»
https://europewb.org.ua/aboutus/
Діяльність організації спрямована на реалізацію права людини на свободу
пересування та підтримку суспільно значущих реформ у сфері європейської
інтеграції, верховенства права, управління міграцією та кордонами,
транспорту, захисту персональних даних, громадського порядку та протидії
дискримінації.
Інститут євроатлантичного співробітництва (ІЄАС)
http://www.ieac.org.ua/
Незалежна громадська дослідницька організація, заснована у квітні 2001
року. Діяльність ІЄАС спрямована на євроатлантичну інтеграцію України, її
демократичний розвиток шляхом здійснення ґрунтовних досліджень та
просвітницьких заходів, спрямованих на досягнення сталого демократичного
розвитку українського суспільства.
Український центр економічних та політичних досліджень ім.
О. Разумкова
http://razumkov.org.ua/
Український аналітичний центр, який приділяє багато уваги відносинам
України з Європейським Союзом.

«Європейська правда»
https://www.eurointegration.com.ua/rus/
Найбільший портал України, який розповідає про ЄС, відносини між
Україною та Євросоюзом, внутрішню Європейську політику.
Вебсайт «Євроінтеграційний портал»
http://eu-ua.org/
Онлайн-платформа, на якій зібрана актуальна і корисна інформація про
євроінтеграційні процеси в Україні.
Портал «Європейський простір»
https://euprostir.org.ua/
Портал є однією з найбільших ініціатив, спрямованих на підтримку
проєвропейського громадського суспільства в Україні.
“Євроатлантична Українa”
http://www.ea-ua.info/main.php?parts_id=8
Започатковано у червні 2004 року як перше в Україні інтернет-медіа,
спеціалізоване на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції
України завдяки спільній ініціативі українських незалежних аналітичних
центрів.
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