
                                    Шановні читачі !     

  Декларація Шумана вважається відправною точкою на шляху до 

Дня Європи. Тоді у Парижі 9 травня 1950 року Шуман закликав 

Францію, Німеччину та інші європейські країни об’єднати їхні 

вугільну та сталеливарну галузі промисловості (основи нарощування 

військової техніки) та віддати їх в управління новій наднаціональній 

структурі. Це стало „наріжним каменем Європейської федерації”. 

Завдяки об’єднанню економічних зусиль і розподілу досягнутих 

результатів європейські країни уникнули накопичення військової 

могутності одна проти одної, що і забезпечило мир на нашому 

континенті. 

 

Три з половиною десятиліття потому на Міланському самміті 1985 

року лідери ЄС вирішили увічнити день проголошення Декларації 

Шумана та постановили щорічно відзначати 9 травня як „День 

Європи”.  

 Ця дата співпадає з Днем Перемоги у Другій світовій війні (8 травня 

у країнах Західної Європи) і не дає нам забути про те, що нинішньому 

миру передували кровопролитні війни та величезні втрати.  

 На День Європи ми шануємо наші спільні цінності, спільну історію 

та, що найголовніше, наше спільне майбутнє. До того ж, День 

Європи, разом з єдиною валютою (євро), прапором і гімном, є 

символом ЄС як політичної сили. 

 

Європейський Союз є політичним, економічним і культурним 

об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 28 

європейських держав з населенням понад 507 млн. людей. 

 

Представництво Європейської Комісії в Україні було відкрито в 

центрі Києва у вересні 1993 року. З 1 грудня 2009 року (після набуття 

чинності Лісабонським договором) Представництво Європейської 

Комісії перетворилося на Представництво Європейського Союзу в 

Україні. 

 

Внаслідок політики розширення, ЄС отримав спільні кордони з 

Україною 1 травня 2004 року, коли до союзу приєдналися десять 

країн, у тому числі Польща, Угорщина, Словаччина. Наразі спільна 

протяжність кордонів України та ЄС становить 1390,742 км. 

 

      Протягом багатьох років правовою основою відносин між 

Україною та ЄС є Угода про партнерство та співробітництво від 14 

червня 1994 (набула чинності 1 березня 1998 р.). Ця угода 

започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, 

торговельно-економічних та гуманітарних питань. Крім того, 

укладено низку галузевих угод та документів міжнародно-правового 

характеру, згідно з якими здійснюється співробітництво між 

Україною та ЄС. Україна співпрацює з ЄС в рамках проекту «Східне 

партнерство», одним із завдань котрого є підготовка до вступу 

України до Європейського Союзу. 

 

      В листопаді 2013 року на саміті у Вільнюсі очікувалось 

підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак, 9 

листопада в Росії відбулася таємна зустріч президентів Януковича і 

Путіна, зміст якої залишається невідомим. Після цього українська 

влада різко змінила риторику і 21 листопада 2013 року Кабінет 

Міністрів України вирішив призупинити процес підготовки до 

підписання угоди з Євросоюзом. Внаслідок цього, по всій Україні 

розпочались масові акції протесту. 21 березня 2014 року, була 

підписана політична частина угоди асоціації з Європейським 

Союзом. Економічну частину угоди було підписано 27 червня 2014 

року. 

 

З 2003 року, в третю суботу травня відзначається День Європи. 

До вашої уваги тематичний список : 

     Асаціація вказує напрямок і мету [тимчасове застосування угоди 

між Україною і ЄС] // Уряд. кур’єр. – 2014. – 4 лист. – С.1,2.  



      

Війна реформи не скасовує : [Україна - ЄС] // Уряд. кур’єр. – 2014. – 

5 серп. – С.2.  

 

 

Власенко В. Європарламент – 2014: колективний портрет / Вікторія 

Власенко // Уряд. кур’єр. – 2014. – 3 лип. – С.3.  

 

Власенко В. Євросоюз надалі дружитиме із сусідами обачніше / 

Вікторія Власенко // Уряд. кур’єр. – 2015. – 11 берез. – С.3.  

 

Власенко В.  ЄС має об’єднатися заради України / Вікторія Власенко 

// Уряд. кур’єр. – 2015. – 16 січн. – С.3.  

 

Власенко В. «Молимося за Україну» : [Європа і Україна] / Вікторія 

Власенко // Уряд. кур’єр. – 2014. – 24 верес. – С.6.  

 

Власенко В. Україна відстояла європейський вибір / Вікторія 

Власенко // Уряд. кур’єр. – 2014. – 11 черв. – С.4.  

 

Власенко В.  Чого слід чекати від ЄС / Вікторія Власенко // Уряд. 

кур’єр. – 2014. – 24 жовт. – С.3.  

 

Головко О. Підписання Угоди з ЄС : жодних перешкод / Оксана 

Головко // Уряд. кур’єр. – 2014. – 24 черв. – С.3.  

 

Громов О. До Європи один крок / Олег Громов // Уряд. кур’єр. – 

2014. – 24 жовт – С.7.  

 

Громов О. Єкономіка поступово змінює вектори : [Україна і ЄС ] / 

Олег Громов // Уряд. кур’єр. – 2014. – 18 верес. – С.1-2. .  

 

Громов О. Останні кроки на шляху до Європи / Олег Громов // Уряд. 

кур’єр. – 2014. – 26 черв. – С.3.  

 

Дацюк Л. Перспектива на півмільярда євро : [Україна - ЄС] / Лариса 

Дацюк // Уряд. кур’єр. – 2014. – 27 трав. – С.6.  

 

Дацюк Л. Преференціями слід уміло скористатися : [економічна 

частина Угоди про асоціацію з ЄС] / Лариса Дацюк // Уряд. кур’єр. – 

2014. – 19 черв. – С.6.  

 

Доленосний  вибір [Україна та ЄС] // Чумацький шлях. – 2014. – №3. 

– С.2-3.  

 

Євроінтеграція : [що чекає українців після імплантації європейського 

законодавства] // Уряд. кур’єр. – 2014. – 15 лип. – С.5.  

 

Європа сказала «Так» усім українцям // Час Київщини. – 2014. – 14 

лип. – С.2-3. 

 

Європейський експрес : двері відчиняються : [ЄС і Україна] // Час 

Київщини. – 2014. – 8 серп. – С.8-9.  

 

Єврошанс для України // Пенсійний кур’єр. – 2014. - №27. – С.1-2.  

 

ЄС  продемонструвало єдність і солідарність : [Х форум «Азія- 

Європа»] // Уряд. кур’єр. – 2014. – 21 жовт. – С.3.  

 

Законодавче  забезпечення реформ : здобутки та завдання на шляху 

України до Європейського Союзу // Голос України. – 2015. – 9 січн. – 

С.4.  

 

Кінах А. «Народна дипломатія» прагне прискорити євроінтеграцію / 

Анатолій Кінах // Голос України. – 2015. – 21 квітня. – С.4.  

 

Мацегора К.  Дорожня карта нашого глобального виміру : [Україна- 

ЄС] / Катерина Мацегора // Уряд. кур’єр. – 2014. – 17 груд. – С.2.  

 

Мацегора К.  «Україна відповідатиме Євросоюзу до 2017 року» / 

Катерина Мацегора // Уряд. кур’єр. – 2014. – 18 верес. – С.1,2..  

 

Мацегора К. «Yes for EC»! : [вступ України до ЄС] / Катерина 

Мацегора // Уряд. кур’єр. – 2014. – 11 черв. – С.4.  

 



Мещага І. ЄС допомагає Україні реформувати систему соціальних 

послуг / Ігор Мещага // Соціальний захист. – 2014. - №7-8. – С.59-60.  

 

Мушак Н.  Україна на шляху до безвізового режиму з Європейським 

Союзом : роль та значення угод про місцевий прикордонний рух / 

Наталія Мушак // Віче. – 2014. - №23. – С.12-16.  

 

Об’єднана країна рухатиметься до ЄС // Уряд. кур’єр. – 2014. – 14 

трав. – С.2.  

 

Пасова Т. Угода про асоціацію : плюси і мінуси / Тетяна Пасова // 

Голос України. – 2014. – 24 верес. – С.8.  

 

Переваги  асоціації з ЄС [екологія] // Голос України. – 2014. – 14 

лист. – С.10.  

 

Писанська В. Відкриття нових можливостей для країни  : [підписання 

Угоди з ЄС] /Валентина Писанська // Голос України. – 2014. – 2 лип. 

– С.9.  

 

Польща поділиться успішним досвідом євроінтеграції // Голос 

України. – 2015. – 16 квіт. – С.2. 

 

Понад 60 відсотків громадян – за вступ до Євросоюзу // Голос 

України. – 2014. – 5 лип. – С.9.  

 

Ромашко Г. Спільні наміри – спільні дії : [Україна - ЄС] / 

ГаннаРомашко  // Уряд. кур’єр. – 2015. – 21 квіт. – С.3.  

 

Угоду про Асоціацію з ЄС буде ратифіковано одразу після її 

внесення до парламенту // Голос України. – 2014. – 24 лип. – С.2. 

 

Україна прямує європейським шляхом : [ратифікація Угоди про  

асоціацію з ЄС] // Уряд. кур’єр. – 2014. – 17 верес. – С.1-2.  

 

Філіпчук Н.  Асоціація з ЄС : процес переходить у практичну  

площину / Наталя Філіпчук // Голос України. – 20014. – 31 жовт. –  

 

С.1,10.  

 

Цирфа Ю. Оновлений курс на асоціацію : нові пропозиції, нові євро                                                   

перспективи : [Україна - ЄС] / Юлія Цирфа // Віче. – 2014. – №5. –

С.12-13.  

 

Шевченко А. Ми відзначили свій цивілізаційний вибір : [Угода про 

Асоціацію з ЄС] / Анна Шевченко // Голос України. – 2014. – 17 

верес. – С.1-2. 

Європейський союз: 65 років від дня створення 
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