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ВІДНОСИНИ	МІЖ	УКРАЇНОЮ	ТА	ЄС	ПІД	ЧАС	COVID‐19 

	
Під час всесвітньої епідемії коронавірусу країни переживають 

кризу    таких    державних    систем    як    медична,    економічна, 
фінансова.  Виявляється  необхідним  новий  напрям  підтримки 
країн – протиепідемічний. 

У березні на 2020 рік Європейський Союз виділив Україні 
близько 80 млн євро для подолання кризового  становища, 
спричиненого коронавірусом [1]. Цей пакет допомоги 
спрямовано у трьох головних напрямках. 1 – Підтримка системи 
охорони здоров’я України, зокрема підтримка заходів 
Всесвітньої організації охорони здоровʼя в Україні. 2 - Підтримка 
економіки України. В цьому пункті малі та середні підприємства 
мають бути забезпеченні ліквідністю, посередництвом 
міжнародних фінансових установ. 3 - Підтримка найбільш 
постраждалих від кризи у співпраці з партнерськими 
громадськими організаціями. У третьому пункті мова йде про 
такі цілі як сформувати пакет швидкої соціальної  допомоги. 
Він буде сформований у сфері захисту осіб, які належать до 
вразливих груп, у переході до дистанційної освіти, у підтримці 
культурної та креативної індустрій і продовження культурного 
життя в Інтернеті, а також у боротьбі з дезінформацією та 
посиленням громадської стійкості. 

У вересні 2020 року Віце-прем’єр-міністром з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України була 
підписана Угода між Україною на ЄС на фінансування «Програми 
ЄС «Міцні регіони» на 30 млн євро. Одним з трьох направлень 
угоди буде фінансова допомога місцевій владі реагувати на 
наслідки пандемії COVID-19 [2]. 

Не зважаючи на пандемію, продовжується виконання Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС. Основні пріоритети 
діяльності, окреслені у жовтні 2020 року: успішне завершення 
децентралізації, модернізація житлового фонду, забезпечення 
діяльності Фонду енергоефективності, економічне зростання та 
розвиток регіонів [3]. 

13 листопада 2020 року на онлайн-засіданні Комітету асоціації 
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України та ЄС йшла мова про підготовку, а також практичне 
наповнення Ради асоціації. Вона вже запланована на грудень. 
Віце-прем’єр міністр зробила наголос на таких пріоритетних 
питаннях, як оновлення додатків до Угоди про асоціацію, 
цифровий порядок денний, інтеграція енергетичних ринків, 
впровадження політик Європейського Зеленого курсу, а також 
майбутнє обговорення питань щодо транспорту і логістики [4]. 

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України на відеоконференції «Саміт 
ЄС–Україна:  шлях  вперед»  відмітила,  що  попри  всі  труднощі 
«…Україна рухається гарними темпами у реформах. Водночас ми 
підійшли до етапу з більш складним порядком денним і сьогодні 
робимо те, чого раніше ніколи не було в Україні. Це і земельна 
реформа,   і   банківська   реформа,   анбандлінг   «Нафтогазу»   та 
«Укренерго». Це ті реформи, які потребували дійсно твердої 
політичної волі» [5]. 

Окрім цього, ЄС разом з його державами-членами є 
найбільшим донором допомоги у контексті реагування на 
конфлікт на сході Україні, з моменту початку якого було 
виділено понад 762,5 млн євро, приблизно половина яких 
припадає на гуманітарну допомогу [1]. 

Новини станом на листопад 2020 року повідомляють, що 
Європейський Союз запозичить Україні 190 млн євро на 
подолання кризи в області охорони здоров’я та соціально- 
економічного становища, де йде мова про малі та середні 
підприємства, що охоплюють також креативний сектор, вразливі 
групи та громадське суспільство [6]. 
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