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ПІДТРИМКА	ЗУСИЛЬ	УКРАЇНИ 

З	РЕАГУВАННЯ	НА	КОРОНАВІРУС	З	БОКУ	ЄС 
	

Нещодавно кількість хворих на СОVID-19 в Україні сягнула пів 
мільйона, кількість летальних випадків стрімко зростає, 
наслідки пандемії коронавірусу будуть відчуватися протягом 
десятиліть. Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я 
Тедрос Адханом Гебрейесус в березні цього року оголосив 
надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров’я [2]. 
На той момент було зафіксовано менше 100 випадків зараження 
і жодного летального результату за межами Китаю. Станом на 
22 листопада статистика налічує 58 548 003 захворілих у світі, а 
кількість смертей невгамовно наближається  до  півтора 
мільйона [1]. На сьогоднішній день Україна та Європейський 
Союз виступають єдиним фронтом у боротьбі з найбільшим 
викликом сучасності – пандемією COVID-19 та його наслідками. 

11 березня цього року Міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба проінформував Янеза Ленарчича, Європейського 
комісара з питань кризового менеджменту Європейського 
Союзу, про заходи захисту прийняті Урядом України та 
домовився про співпрацю України та Європейського Союзу задля 
підвищення безпеки громадян в умовах розповсюдження вірусу. 
Дмитро Кулеба передав Янезу Ленарчичу список українських 
потреб для боротьби з пандемією. Цю подію можна вважати 
початковим кроком у становленні постійного робочого контакту 
в цілях протидії поширенню хвороби [3]. 

Загалом підтримка зусиль України з реагування на 
коронавірус з боку Євросоюзу в рамках як регіональних так і 
двосторонніх програм сягає 190 мільйонів євро. Усі заходи 
орієнтовані на вирішення середньострокових та довгострокових 
наслідків пандемії на всіх рівнях, від охорони здоров’я до 
економіки та суспільства. Співпраця Євросоюзу з країнами світу 
полягає перш за все в об’єднанні доступних ресурсів Євросоюзу, 
його країн-учасниць та ресурсів фінансових установ таких як 
Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейського 
інвестиційного    банку.    Для    вирішення    нагальних    потреб 
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пов’язаних з поширенням вірусу COVID-19 розмір гуманітарної 
допомоги було збільшено на 13 мільйонів євро та направлено на 
вирішення невідкладних проблем [4]. 

22 квітня Європейська Комісія прийняла рішення, щодо 
надання пакету макрофінансової допомоги на суму, що складає 
3 мільярда євро для десяти партнерів з питань розширення та 
сусідства з метою усунення економічних наслідків пандемії 
коронавірусу. Пропозиція відповідає стратегії «Team Europe» та є 
демонстрацією солідарності Європейського Союзу з країнами- 
партнерами в період кризи світового масштабу. Пропозиція за 
попередньою оцінкою потреб у фінансуванні передбачає 
розподіл коштів таким чином, що Україна отримала фінансову 
підтримку на суму, що складає 1,2 мільярда євро. 

Даний пакет допомоги направлено на підтримку системи 
охорони здоров’я, що дало можливість придбати необхідні 
медичні засоби та обладнання, посилити спроможність 
оперативно реагувати на захворюваність. З’явилась можливість 
забезпечення ліквідності, зокрема через міжнародні фінансові 
установи, для економічної підтримки економіки України, малих 
та середніх підприємств. Допомога Європейського Союзу також 
забезпечила соціальну підтримку найбільш вразливих груп осіб 
та полегшила перехід до онлайн-освіти. Особлива увага 
приділяється східним регіонам України, де допомога передбачає 
придбання засобів індивідуального захисту для лікарів і 
дезінфікуючих засобів, а також підтримку волонтерів, які 
доставляють їжу та ліки літнім людям [5]. 

В свою чергу Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час 
зустрічі з послом Європейського Союзу Матті Маасікасом заявив, 
що Україна – один з найбільших світових виробників медичного 
спирту, і коли буде забезпечений внутрішній ринок, ми готові 
будем надавати даний ресурс для допомоги іншим країнам, що 
говорить про солідарну спрямованість дій України та 
Європейського союзу під час пандемії [6]. 

Отже, виходячи з вищесказаного, слід зробити висновок, що в 
умовах пандемії Європейський Союз приймає всіх можливих 
заходів спрямованих на підтримку України в боротьбі з 
COVID-19, незважаючи на надзвичайно складну епідеміологічну 
ситуацію у державах-членах Євросоюзу. Неодноразово 
відбувались переговори Глави Міністерства закордонних справ 
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України з представниками Євросоюзу, що дає можливість 
отримання фінансової та гуманітарної допомоги для підтримки 
економіки України, особливо вразливих верств населення, 
постачання до лікарень необхідних медичних засобів та 
технічного обладнання, а також забезпечення ефективного 
рівня освіти в умовах дистанційної та змішаної форми навчання. 
У свою чергу Україна готова надати підтримку державам- 
учасницям Європейського союзу та іншим державам у вигляді 
забезпечення їх медичним спиртом, що демонструє солідарність 
у боротьбі з пандемією COVID-19. 
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