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Адреса:  
вул. Володимирська, 101  
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факс: +38 044 39 08 015 
 

Європейський Союз складається з 27 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та 
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, 
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру, 
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти 
культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми 
цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх 
меж. 
 

Київ, 16 вересня 2022 року 
 
 

У Києві відбувся форсайт, присвячений розгляду можливих сценаріїв євроінтеграції України 
 

Проєкт, що фінансується ЄС, «Українцям про Європейський Союз» (CEU4U) провів у Києві форсайт-сесію «Шлях до 
Європейського Союзу», мета якої – дослідити можливі сценарії євроінтеграції України та дати відповіді на питання: 
що мають зробити основні зацікавлені сторони, якою є цінність від вступу до ЄС, яке уявлення один про одного 
мають українці та європейці.  
 
Модератор, співзасновник Громадянської Платформи «Нова Країна» Валерій Пекар розповів, що захід проводиться 
у форматі форсайту – «активного дослідження майбутнього людьми, які безпосередньо відповідають за створення 
цього майбутнього». 
 
В.Пекар зазначив, що тема цього форсайту, пов’язана зі вступом України до Європейського Союзу. «Очевидно, що 
вступ до ЄС дуже бажаний для багатьох українців, але цей процес не буде ані легким, ані швидким. На цьому 
шляху є численні виклики, ризики, бар‘єри. Можуть бути різні сценарії. Мета форсайту – дослідження ключових 
факторів, які впливають на цей процес, сприяють йому, гальмують його, прискорюють, зупиняють, полегшують, а 
також опрацювання сценарного простору, формування розуміння того, якими можуть бути сценарії, та що нам 
робити, щоби справдилися лише бажані для українців», – зазначив модератор. 
 
У заході взяли участь десятки людей – урядовці, економісти, соціологи, політологи, правники, культурологи, 
медіаексперти, екологи, лідери бізнес-об‘єднань, експерти з міжнародних відносин, футурологи, фахівці з 
енергетики, освітяни, медики, журналісти, митці. Під час дискусії вони проаналізували мету, суб’єкти, проблеми, 
тренди, сценарії, «джокери», мрії, сумніви, виклики та ризики на шляху України до Євросоюзу. 
 
Захід відбувся в Укрінформі у межах комунікаційної кампанії Представництва ЄС в Україні «Разом ми – Європа». 
 
Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу 23 червня ухвалили рішення про надання Україні 
статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Одночасно із затвердженням статусу кандидата на вступ до ЄС для 
України Брюссель заохотив Київ продовжувати реформи. Своєю чергою, Урсула фон дер Ляйєн, Президентка 
Європейської Комісії, 14 вересня під час щорічного звернення до Європейського парламенту заявила, що 
«майбутнє [України] в [Європейському] Союзі».  

 
Щоб дізнатися більше про події комунікаційної кампанії, заходьте на сайт https://eu4ukraine.eu/, також стежте за 
сторінками Представництва ЄС в Україні у Facebook, Instagram та Twitter. 
 
Контактна особа: 
Антон Теретишник, медіа експерт, Проєкт ЄС «Українцям про Європейський Союз» (CEU4U), що впроваджується  
Ecorys, anton.teretyshnyk@ecorys.com ,+38 050 4444 262 
 
 
Довідкова інформація:  
ЄС єдиний у своїй непохитній підтримці України перед обличчям неспровокованого й невиправданого вторгнення РФ та 
жорстокого воєнного нападу. Євросоюз посилив політичну, гуманітарну, фінансову й військову підтримку України і системно 
запроваджує безпрецедентні масштабні санкції проти РФ та Білорусі. 
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Від початку повномасштабної російської агресії ЄС мобілізував майже €7 мільярдів грантів і позик для макрофінансової, 
бюджетної, гуманітарної, надзвичайної та кризової допомоги Україні. €2,5 мільярди військової допомоги виділено в рамках 
Європейського фонду миру на підтримку Збройних Сил України. 
 
Екстрена допомога Україні через Механізм цивільного захисту ЄС (ЄМЦЗ) є найбільшою та найскладнішою операцією ЄМЦЗ за 
всю його історію. Підтримку  через ЄМЦЗ надають всі 27 держав ЄС, а також Норвегія, Туреччина, Північна Македонія та з 
резервних запасів Єврокомісії «rescEU». Станом на 11 серпня 2022 року надіслано понад 66 тис. тон речей та обладнання, 
сукупна вартість яких становить близько 425 млн євро. На гуманітарні потреби людей, які постраждали від повномасштабного 
вторгнення, виділено 348 млн євро (включаючи 13 млн євро для Молдови на підтримку українських біженців). 
 
ЄС та його країни-члени співпрацюють із міжнародними фінансовими інституціями, міжнародними та громадянським 
суспільством й організаціями, щоб надати відповідну допомогу. Водночас, потужна підтримка надається українцям, які 
змушені були покинути Україну, рятуючись від війни, і перебувають зараз в країнах ЄС, через Механізм тимчасового захисту.  


