
ТРЕНІНГ 
 

«Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, 
пріоритети» 

(Integration Transformation of the EU: Trends, Dynamics, Priorities) 
 
 

«The European Union is the world's 
most successful invention for 
advancing peace»  
                                            John Bruton 
 

Trainer – Prof. Dergacheva V. 

Тренінг відбувається в рамках реалізації спільного проекту Національного Технічного 
Університету України «КПІ  імені Ігоря Сікорського» та Виконавчого агентства з питань 
освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA), який фінансується за підтримки 
Програми ERASMUS+ Європейського Союзу відповідно до умов отриманого гранту Jean Monnet 
Fund «European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine» 
(від 01.09.2017 р., № 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE). 
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COURSE TOPICS 

1. Economic, political and historical priorities of EU enlargement. 

2. The European experience of supranational governance. 

3. European Neighbourhoods Policy - incentives and restrictions. 

4. Eastern Partnership: institutions, programs and projects of the EU in 

Ukraine. 

5. Development of business in European integration: EU experience and 

domestic realities. 



COURSE OBJECTIVES: 

 to introduce main principles of the European Union, show some 

economic, political and historical priorities of EU enlargement; 

 to introduce students to European Union’s experience of supranational 

governance; 

 to introduce students to European Neighbourhoods Policy. 

 to present students the main institutions, programs and projects of the 

EU in Ukraine;  

 to enable students taking the advantage from the EU experience of 

business development in Ukraine during the EU integration. 
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Тема 1 
Економічні, політичні та історичні 

пріоритети розширення ЄС 
 

Ключові терміни : розширення ЄС,  економічна інтеграція, Маастрихтські 
критерії, валютний союз 



Історія розширення ЄС 

18 квітня 1951 р. було підписано договір між 
Францією, Західною Німеччиною, Італією, 
Нідерландами, Бельгією та Люксембургом про 
створення Європейського об'єднання вугілля та 
сталі, які також у 1957 р. підписали Римську угоду 
про заснування Європейського економічного 
співтовариства. 
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1. Європа вдруге стала ареною 
найкривавішої битви, а отже, потрібно 
було розробити та вжити необхідних 
заходів з метою недопущення подібних 
масштабних конфліктів. 

2. Інфраструктура Європи зазнала значних 
руйнувань, фінансово-економічна галузь 
практично не функціонувала. Те, що 
Європа, яка мала колись колонії по 
всьому світові, виявилася відкинутою на 
декілька рівнів розвитку, вважалося 
принизливим фактором, якого європейці 
намагалися якнайшвидше позбутися та 
повернути свій вплив на геополітичній 
арені світу.  

3. По-третє, на тлі США та СРСР, що 
набирали впливовості у світі, Європа 
намагалася стати третьою силою. 
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Посилення інтеграційних процесів у 
Західній Європі саме після Другої світової 

війни обумовлене низкою чинників 



Розширення 2004 р. − явище унікальне. 
По-перше, ніколи раніше Євросоюз не 
запрошував до вступу настільки велику 
групу країн.  
По-друге, до цього розширення було 
процесом перетворення на більш 
інтегроване об'єднання. 
 По-третє, у 2004 р. членами Союзу стали 
держави, які значно відрізнялися від інших 
за багатьма показниками. 
 
Якщо говорити про економічні показники, 
слід зазначити, що в Словенії ВВП на душу 
населення становив 68% середнього рівня 
15 країн ЄС, Чехії - 56%, Польщі − 40%, Латвії 
− 31%. Заробітна плата в Словенії становила 
54% середнього рівня ЄС, у Чехії − 26%, у 
Латвії − 14%. 
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Розширення Європейського Союзу 



Етапи економічної інтеграції ЄС 
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Форма 
економічної 

інтеграції 

Скасування 
тарифів і квот між 

учасниками 

Єдина торгівельна 
політика щодо 

третіх країн 

Скасування 
обмежень на рух 

факторів 
виробництва 

Гармонізація 
економічної 
політики та 
інституцій 

Єдина валюта, 
єдина валютна 

політика 

Зона вільної 
торгівлі (з 1959 до 
1968 р.) 

+ - - - - 

Митний союз (з 
1968 до 1976 р.) 

+ + - - - 

Спільний ринок (з 
1977 до кінця 
1984 р.) 

+ + + - - 

Єдиний 
внутрішній ринок 
(з 1985 до кінця 
1992 р.) 

+ + 
 

+ 
 

+ - 

Економічний та 
валютний союз (з 
1993 р.) 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 



Маастрихтські угоди надали Євросоюзу таких функції: 
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• створення й управління єдиною валютою; 
• координація та контроль у проведенні єдиної економічної політики; 
• заснування і захист Єдиного ринку на засадах вільної і справедливої 

конкуренції, підтримка рівності з певним перерозподілом коштів між 
багатшими та біднішими регіонами; 

• підтримка законності й правопорядку; 
• визначення і захист фундаментальних прав і свобод  громадян;  
• управління єдиною зовнішньою політикою, включаючи сферу закордонних 

справ і політику безпеки, формування спільної оборонної політики. 
  



Критерії конвергенції до Європейського економічного та 
валютного союзу 

10 

Стабільність цін, коли 
середній річний рівень 

інфляції в окремій країні 
не перевищує 

відповідного рівня трьох 
країн з найкращими 

показниками і в цілому 
не може бути вищий за 

1,5 %. 
 

Обмежений  державний 
борг країни - не 
повинен перевищувати 
60 %ВВП. 

НЕВИСОКИЙ  дефіцит 
державного бюджету - 
3 % ВВП. 

Збалансованість 
процентних ставок, 
коли  величина довгоСТРОК
Овоїномінальної 
відсоткової ставки в 
окремій країні не перевищує 
відповідного 
рівня ТРЬОХ країн з 
кращими показниками не 
більше ніж на 2 %. 

Стабільність валютних 
курсів, коли валюта окремих 
країн не девальвується без 
згоди інших країн-учасниць і 
повинна утримуватись не 

менше двох років у 
відповідному коридорі коливань 

валютних курсів. 
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Трьома основними причинами, що підштовхували 

європейців до політичних змін в ЄС виступають:  
  

•глобалізація, яка передбачає необхідність узгодження між країнами-
лідерами інтеграційного угруповання виважених і послідовних дій; 

  

•специфіка західноєвропейської моделі розвитку, яка включає так звану 
європеїзацію, що веде до створення єдиного економічного та 
політичного простору; 

  

•неспроможність держав самотужки протистояти викликам часу та з 
вигодою для себе розв’язувати світові проблеми. 

 



Внутрішня і зовнішня 
взаємодії в 

 процесі регіональної 
інтеграції 
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1. Порівняйте причини, які штовхають європейців та 

українців до політичних змін. Що між ними спільного та 

відмінного? 

2. Проаналізуйте виконання країнами ЄС Маахстритських 

критеріїв? 

3. Які чинники, на Вашу думку, сприяють посиленню 

інтеграційних процесів в Європі? 

 
 

Питання для дискусії : 
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Тема 2 
 

Європейський досвід 
наднаціонального управління 

 
Ключові терміни : Європейська Комісія, Європейський Парламент, Рада 

Міністрів 
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Основні наднаціональні органи ЄС 



Європейський парламент 
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Історія створення Європейського Парламенту невід'ємно пов'язана з 

євроінтеграційними процесами, які розпочались у перше повоєнне десятиліття. Так, 

протягом 1950—1970 років у Європі виникла значна кількість регіональних 

економічних організацій, основною метою діяльності яких стало об'єднання 

асоціацій та підприємств різних галузей для захисту інтересів виробників продукції 

на європейському ринку. Зокрема, було засновано Організацію економічної співпраці 

та розвитку (ОЕСР), Західноєвропейський Союз (ЗЄС) та Європейське Економічне 

Співтовариство. Ідея створення останнього належала міністру закордонних справ 

Франції Роберу Шуману, який 9 травня 1950 року виступив з планом об'єднання 

вугільної та металургійної промисловості країн Європи. 



Європейський парламент 
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Склад:  750 членів та один головуючий 

Місцезнаходження:  Пленарні засідання проходять у Страсбурзі і 

Брюсселі, у той час, як Люксембург є домом для адміністративних 

офісів. Засідання Комітету проводяться також у Брюсселі. 

Функція:  полягає в участі Європарламенту у виданні законодавчих 

актів ЄС в формі регламентів, директив, а також рішень. Форми такої 

участі розрізняються залежно від того, в рамках якої законодавчої 

процедури приймається рішення. 

Президент: Антоніо Таяніпи з 17 січня 2017 



Європейська рада 
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Започаткована згідно з комюніке, прийнятому в грудні 1974 р. на закритті 

Паризького саміту; перше засідання відбулося 10-11 березня 1975 р. в Дубліні. 

Раніше, від 1961 до 1974 рр., практикувалися європейські конференції на 

найвищому рівні. Існування Європейської ради було юридично визнане в 

Єдиному європейському акті, а офіційний статус підтверджено в Договорі про 

Європейський Союз. 



Європейська рада 
 

20 

Склад: входять представники держав-членів на найвищому рівні (голова держави 

або прем’єр-міністр) 30 осіб. 

Місцезнаходження:  Брюссель. 

Функція: організаційні питання, встановлює квоти держав-членів при виборах до 

Європарламенту, визначає порядок ротації держав-членів при призначенні членів 

Комісії, висуває кандидатуру на посаду голови Комісії, призначає Високого 

представника Союзу із зовнішніх справ і політики безпеки, поширює повноваження 

Європейської прокуратури на тяжкі злочини транскордонного характеру. 

Президент: Дональд Туск. Європейська Рада обирає свого Голову кваліфікованою 

більшістю строком на два з половиною роки з правом переобрання на один строк.  



Європейська комісія 
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Європейська комісія - наследник одного з ключових інститутів, створених у 

наднаціональну систему Європейської спільноти після опублікування заяви 

міністра закордонних справ Франції Робер Шумана від 9 травня 1950 року. 

Возникнув в 1951 році в рамках Європейського об'єднання вугілля і сталі як 

Вищий орган виконавчої влади, Верховна комісія підкорилася значним реформам, 

змінюючи її функції, становище та значимість 
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Склад: комісія є складеною з колегії спеціальних «Уповноважених» 28 членів, у 

тому числі Президент і віце-президенти. 

Місцезнаходження:  Брюссель. 

Функція: комісія була створена з самого початку виступати як незалежний 

наднаціональний орган окремо від уряду; він був описаний як «єдиний орган, 

спрямований думати як європейський». Члени пропонуються їх національними 

урядами держав-учасниць, по одному від кожного з них. Тим не менш, вони 

зобов'язані діяти незалежно один від одного — нейтральні від інших факторів, 

таких як ті уряди, які їх призначили.  

Президент: Жан-Клод Юнкер з 8 листопала 2016  

Європейська комісія 
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Повне найменування Ради змінювалося на різних етапах існування ЄС. 

Спочатку в рамках кожного з Європейських співтовариств 

функціонували три окремих "ради": Спеціальна рада міністрів ЄСВС 

(відповідно до Договору про заснування Європейського об'єднання 

вугілля і сталі 1951 г.), Рада ЄЕС і Рада Євратому (відповідно до 

Римськими договорами про заснування Європейського економічного 

спільноти і Європейського співтовариства з атомної енергії 1957 г.). 
 

Рада Європейського Союзу 
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Склад: 28 національних міністрів певних галузей та одного відповідального за цю 

галузь єврокомісара. 

Місцезнаходження:  Брюссель. 

Функція: основною метою Ради є діяльність як одної з двох палат законодавчого 

органу ЄС, іншої частиною є Європейський парламент. Однак рада має 

законодавчу ініціативу тільки в окремих випадках. Спільно з парламентом вона 

розділяє бюджетну владу Європейського Союзу, а також має більший контроль, 

ніж парламент, над міжурядовими областями ЄС, таких як зовнішня політика і 

макроекономічна координація. Нарешті, до набрання чинності Лісабонського 

договору, Рада формально була виконавчою гілкою влади ЄС. 

Президент: посаду президента Ради Європейського Союзу держави-члени 

обіймають по черзі упродовж шести місяців. В цей період певний міністр країни, 

яка головує, організовує роботу і встановлює порядок денний. 

Рада Європейського Союзу 
 



1. Проаналізуйте процес прийняття рішень в ЄС.  

2. Яким чином на Вашу думку забезпечується інклюзивне та 

всеосяжне зростання в країнах ЄС? 

3. Наведіть «історії успіху» країн ЄС в ефективному 

використанні ресурсів. Яким чином цей досвід можна 

імплементувати в Україні? 

Питання для дискусії : 
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Тема 3 
Європейська політика сусідства 

– стимули та обмеження 
 

Ключові терміни : об’єднана Європа, угода про асоціацію, реформи. 
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ЄПС: мета/вектори/орієнтири для України 

Європейську політику сусідства (ЄПС) було розроблено в 2004 році, щоб 
запобігти появі нових меж між розширеним ЄС та країнами, що є його 
сусідами. Охоплює 16 держав. 
 
Основна мета ЄПС - створення передумов для посилення відносин 
розширеного ЄС зі своїми сусідами задля забезпечення простору стабільності 
та безпеки уздовж усього кордону Об'єднаної Європи. 
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 Вихід з російської сфери 

впливу і перехід до 

європейського 

політичного простору 

Відновлення довіри у 
міжнародного бізнесу 

до України. 

Стабільність у 
відношеннях України 
зі світом і з Європою 

Проведення економічних 
реформ в Україні 

Стимули для України 
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Якщо ЄС не надасть Україні перспективу членства,  
що слід робити владі? 
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1. Проаналізуйте вигоди для України від підписання 

асоціації.  

2. На Вашу думку, угода про асоціацію більш вигідна для 

України чи для Європейського Союзу? Чому? 

3. Обґрунтуйте конкурентні переваги українських товарів 

на європейському ринку в умовах євроінтеграції. 

Питання для дискусії : 
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Тема 4 
Східне партнерство: інституції, 

програми та проекти ЄС в Україні 
 

Ключові терміни : східне партнерство, співробітництво, тематичні платформи, 
ініціативи ЄС. 

 



«Східне партнерство» — політика 
Європейського Союзу (ЄС), що має на меті 
зміцнення стосунків зі східними сусідами 
ЄС і є продовженням східного напрямку 
існуючої Європейської політики сусідства.  

Було урочисто відкрито Європейським 
Союзом у Празі 7 травня 2009 року 



Особливості ініціативи 
 «Східне партнерство» 
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Архітектура Східного партнерства 



Основні завдання проекту в стосунках з Україною 

• подальше спрощення візового режиму та поступовий рух до його 

лібералізації, 

• укладення поглиблених зон вільної торгівлі, 

• підтримку процесу адаптації законодавства та зміцнення інституційної 

здатності країн-партнерів, 

• сприяння регіональному розвитку на основі політики регіонального 

вимірювання ЄС, 

• створення інтегрованої системи управління кордонами, 

• співпрацю у сфері енергетичної безпеки. 



4 ТЕМАТИЧНІ ПЛАТФОРМИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

1.    “Демократія, належне врядування та стабільність” 

2.    “Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС” 

3.    “Енергетична безпека” 

4.    “Міжлюдські контакти” 



ПРОГРАМИ ТА ІНІЦІАТИВИ ЄС В РАМКАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 

• Урбаністичні стратегії в історичних містах, 
керовані громадянами (COMUS)  

• Креативна Європа • Культура і креативність  

• Угода мерів – Демонстраційні проекти (CoM-DeP) 

• Мери за 
економічне 
зростання (M4EG 
initiative)  

• EU4Business 

• EU4Youth 

• EU4Energy 

• Erasmus+ 

• Покращення 
екологічного 
моніторингу в 
Чорному морі 
(EMBLAS) 

• Горизонт 2020  

• Twinning 

• SIGMA 

• TAIEX 

• Транскордонне 
співробітництво (CBC) 

• INOGATE 



 ЗАГАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ ІНІЦІАТИВИ ДЛЯ 

КРАЇН-УЧАСНИЦЬ 

• Можливість більш тісного політичного співробітництва 
(69,1%)  

• Можливість більш глибокої інтеграції з державами — 
членами ЄС (27,8%),  

• Економічний розвиток регіону східного партнерства 
(39,2%).  

• Зміцнення демократії,  
• Відповідальне урядування,  
• Верховенство права  
• Підтримка мобільності 



Дводенний саміт ініціативи Євросоюзу «Східне 

партнерство» пройшов 24 — 25 листопада 2017року у 

Брюселі. 

- виділення кожній із держав-партнерів 100 млн євро кредитів у 
національних валютах на підтримку малого і середнього бізнесу,  

- 150 млн євро на розбудову транс’європейської транспортної 
інфраструктури 

-  225 млн євро на заходи з енергоефективності 

А ЩО ДАЛІ? 



1. Проаналізуйте, який напрям Східного партнерства 

розвивається в Україні найбільше? 

2. Виділіть головні цілі ініціативи для ЄС та України. 

3. Запропонуйте напрями розвитку співпраці Україна-ЄС в 

рамках ініціативи «Східне партнерство». 

 

Питання для дискусії : 
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Тема 5 
Розвиток бізнесу в умовах 

євроінтеграції: досвід країн ЄС 
та вітчизняні реалії 

Ключові терміни : євроінтеграція, інвестиції, торгівля, партнерство, 
програми розвитку, перспективи. 
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УЧАСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В ЄС, НАТО, ШЕНГЕНСЬКІЙ ЗОНІ ТА 

ЕКОНОМІЧНОМУ І МОНЕТАРНОМУ СОЮЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Країна Участь в ЄС Участь в НАТО 

Шенгенська угода 

Підписання / 

Початок 

фактичного 

застосування 

Валютний союз 

Використання 

євро як 

розрахунковий 

рахунок / Готівка 

Німеччина 1957 1955 / 1992 1985/1995 1999/2002 

Іспанія 1986 1982 / 1994 1992/1995 1999/2002 

Польща 2004 1999 / Персонал 2004/2007 ні 

Україна ні ні ні ні 



УКРАЇНА ТА КРАЇНИ ЄС У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ, 2016 РІК 
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Індекси 

 

Україна 

 

Польща 

 

Німеччина 

 

Іспанія 

Щастя 123 57 16 37 

Сприйняття корупції 135 29 81 43 

Економічної свободи 162 42 18 49 

Глобальної 

конкурентоспроможності 
85 36 5 32 

Легкості ведення бізнесу 83 25 15 33 



ІНДЕКС ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
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Країна 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

 Нова 

Зеландія 
1 2 2 3 3 3 3 2 

 Сінгапур 2 1 1 1 1 1 1 1 

 Данія 3 3 4 5 5 5 6 6 

 Гонконг 4 5 3 2 2 2 2 3 

 Південна 

Корея 
5 4 5 7 8 8 16 19 

 Норвегія 6 9 6 9 6 6 8 10 

 Велика 

Британія 
7 6 8 10 7 7 4 5 

 США 8 7 7 4 4 4 5 4 

 Швеція 9 8 11 14 13 14 14 118 

 Латвія 14 22 23 24 25 21 24 27 

 Німеччина 17 15 14 21 20 19 22 25 

 Ірландія 18 17 13 15 15 10 9 7 

 Польща 24 25 32 45 55 62 70 72 

 Іспанія 32 33 33 52 44 44 49 62 

 Україна 80 83 96 112 137 152 145 142 



ІНДЕКС ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
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Реєстрація 
підприємств 

Отримання 
дозволу на 
будівництво 

Підключення до 
систем 

енергозабезпе… 

Реєстрація 
власності 

Отримання 
кредиту 

Захист 
міноритарних 

інвесторів 

Оподаткування  

Міжнародна 
торгівля 

Забезпечення 
виконання 
контрактів 

Вирішення 
проблеми 

неплатоспромо… 

ЄС Україна 
 

Показники  

 

Україна 

 

Європейсь

кий Союз 

Реєстрація підприємств 94,40 90,13 

Отримання дозволу на 

будівництво 
61,42 74,14 

Підключення до систем 

енергозабезпечення 58,45 81,32 

Реєстрація власності 69,61 74,80 

Отримання кредиту 75,00 59,64 

Захист міноритарних 

інвесторів 
56,67 63,33 

Оподаткування 72,72 83,29 

Міжнародна торгівля 64,26 97,38 

Забезпечення виконання 

контрактів 58,96 66,63 

Вирішення проблеми 

неплатоспроможності 27,50 72,07 



МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРАЇН ЗА 2016 РІК 
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Показник 

 

Україна 

 

Польща 

 

Німеччина 

 

Іспанія 

Населення млн.чол. 42.59 37.97 82.80 46.53 

ВВП (млрд.дол.) 93.27 469.51 3466.76 1232.09 

Темпи зростання ВВП (%) 0.60 1.10 0.60 0.80 

ВВП на душу населення (дол.) 2905.86 15048.98 45551.51 31449.55 

Експорт (млн. євро) 3657.50 15682.00 103100.00 19237.66 

Імпорт (млн. євро) 4228.00 15384.00 83000.00 -22464.35 

Безробіття (%) 9.10 6.80 3.60 16.38 

Інфляція (%) 16.40 2.10 2.10 1.60 

Держ. борг до ВВП (%) 42.59 54.10 68.30 99.40 
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ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ З КРАЇН ЄС, 2016 рік 

Німеччина; 22% 

Італія ; 13% 

Франція; 10% 

Великобританія; 
7% 

Іспанія; 6% 

Польща; 4% 

Інші країни ЄС; 
18% 

Харчові 
продукти, напої 

та тютюнові 
вироби; 17% 

Металопрокат і 
готові металеві 

вироби; 13% 

Транспортне 
обладнання; 

18% 
Машини і 

обладнання; 9% 

Гумові та 
пластмасові 

вироби, інша 
неметалева 

продукція; 8% 

Хімічна 
продукція; 8% 

Інша продукція; 
27% 



ПОЛЬЩА: ЕКСПОРТ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ДОЛ. США 
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НІМЕЧЧИНА: ЕКСПОРТ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ДОЛ. США 
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ІСПАНІЯ: ЕКСПОРТ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ, ДОЛ. США 
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УКРАЇНА В ЗОНІ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС 
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З 1 січня 2016 року в рамках Угоди про асоціацію була 

відкрита Зона вільної торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом, що припускає протягом 

найближчих 10 років поетапне зменшення або повне 

скасування ввізних мит на товари, що поставляються на 

ринки України і ЄС. 

 

 



Питання для дискусії : 
 

1. Який напрямок бізнесу найстрімкіше розвивається в Україні? 

2. Які обмеження діють з боку ЄС щодо розвитку українського бізнесу? 

3. Запропонуйте вигідні умови розвитку українського бізнесу в умовах 

євроінтеграції щодо однієї галузі. 

56 


