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29-30 ЖОВТНЯ 2020 р., КИЇВ

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
29-30 жовтня 2020 р. Українська 

Асоціація Викладачів і Дослідників 
Європейської Інтеграції спільно з Київським 
Національним Торговельно-Економічним 
Університетом та у співпраці з Національним 
Еразмус+ офісом в Україні провели 
міжнародну конференцію «Соціально-
економічні виміри євроінтеграційних 
процесів: тенденції, виклики, перспективи». 
Це щорічна академічна ініціатива нашої 
Асоціації, що покликана забезпечити 
майданчик для апробації наукового 
доробку з євроінтеграційної проблематики 
і реалізується у партнерстві з провідними 
закладами вищої освіти України. Упродовж 
двох днів у конференції взяли участь 63 
українських та міжнародних дослідника. 
Її результати будуть опубліковані в 
«Українському Щорічнику з Європейських 
Інтеграційних Студій», що видається 
нашою Асоціацією. 

Вибір теми цьогорічної конференції був обумовлений необхідністю комплексно осмислити соціально-
економічні аспекти розвитку Європейського Союзу, зокрема з огляду на низку нових викликів на кшталт 
Covid 19, та водночас спільно поміркувати, яким чином досвід ЄС може бути корисним у глобальному 
вимірі. Саме цей аспект став одним з основних лейтмотивів виступу нашого ключового спікера відомого 
польського економіста із світовим ім’ям – проф. Гжегожа Колодко, якй ще у 2011 році  передбачив 
циклічність глобальних криз у своїй книзі «Truth, Errors and Lies. Politics and Economics in a Volatile World». 
Книга переведена на 20 мов світу. У своїй доповіді на конференції він досить детально зупинився на 
можливих сценаріях глобального розвитку в реаліях пост-пандемічного світу. До речі, на нашому сайті 
можна ознайомитись з публікаціями професора Гж. Колодко.

У ході пленарного засідання  проф. Томас Крусманн з університету м. Грац (Австрія) презентував 
свою візію щодо значимості комунітарного доробку з питань безпеки та внутрішніх справ. Провідний 
український економіст-міжнародник, професор Інституту Міжнародних Відносин Київського 
Національного Університету імені Тараса Шевченка та координатор Центру Досконалості ім. Жана Монне  
Олександр Шнирков поділився своїми міркуваннями щодо місця України у контексті європейської 
диференційованої економічної інтеграції. 
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У рамках трьох панельних дискусій було 
виголошено цілу низку оригінальних доповідей. 
У перший день конференції британський 
дослідник Марк Геллєр проаналізував 
потенційні перешкоди у торгівлі України 
з ЄС. Представниця Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
України Оксана Кам’янецька  зосередила свою 
увагу на антикризових заходах країн-членів 
ЄС в інституціональній сфері. Олексій Чугаєв, 
доцент Інституту Міжнарожних Відносин 
національного університету ім. Т. Шевченка 
представив своє дослідження щодо реалій, 
викліків та перспектив експорту України до ЄС 
під час пандемії. Валентина Хачатрян і Вікторія 
Стратійчук з Вінницького Торговельно-Економічного Інституту КНТЕУ запропонували своє бачення ролі 
ЄС у подоланні Україною негативних наслідків Covid 19. 

Другий день конференції розпочався доповіддю польського дослідника Томаша Бояр-Фіялковскі, 
який простежив з правової перспективи окремі аспекти енергетичного та екологічного розвитку ЄС. 
Експертка з Центру Разумкова Катерина Маркевич обговорила «зелений» тренд європейської економіки 
та потенційні наслідки для України. Координаторка кафедри Жана Монне з Сумського Національного 

Аграрного Університету Олена Мельник 
детально проаналізувала новітні 
аспекти кліматичної політики ЄС. 
Володимир Орос, очільник громадської 
організації «Добро» з м. Добропілля 
поділився досвідом волонтерства заради 
розвитку громад. Доктор економічних 
наук з Київського Національного 
Торговельно-Економічного Університету 
Ганна Дугінець розглянула екологічні 
трансформації в глобальних містах. 
Провідний науковий співробітник 
Інституту Економіки та Прогнозування 
НАН України Володимир Липов 
співставив конкурентні політики 
ЄС та США на прикладі цифрових 
платформ. Мохамед Резвані представив 

дослідження групи науковців з Індії та Угорщини щодо впливу Covid 19 на трудові ресурси в аграрному 
секторі. Таміла Герасимчук з Рівненського Државного Гуманітарного Університету зосередила свій 
виступ на особливостях комунікування європейської інтеграції. Андрій Кузишин з Тернопільського 
Національного Педагогічного Університету ім. В. Гнатюка простежив з порівняльної перспективи вплив 
електоральних преференцій на соціально-економічний розвиток у країнах ЦСЄ. Наталія Махначова та 
Ірина Семенюк з Вінницького Торговельно-Економічного Інституту КНТЕУ проаналізували виклики для 
України та ЄС щодо соціально-економічної 
інтеграції жінок-іммігранток. 

Підсумовуючи, ми можемо з приємністю 
констатувати, що упродовж двох днів ми 
зуміли спільними зусиллями зібрати чудову 
когорту доповідачів і забезпечити плідну 
академічну дискусію, навіть незважаючи на 
те, що конференція відбувалась в онлайн-
форматі. 

Водночас хочемо повідомити, що 
наша Асоціація вже працює над новими 
ініціативами, про які Вас інформуватимемо. 

Детальніше на нашому сайті: aprei.com.ua

http://aprei.com.ua
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Забути все, окрім корупції: як Зеленський вичавив перемогу 
із саміту Україна-ЄС

Загрози безвізовому режиму немає 
– він відновиться, щойно пандемія 
піде на спад, і Євросоюз письмово 
підтвердив, що критерії візової 
лібералізації Україна не порушила.

Коли дійде до цієї «епідемічної 
стабілізації» і кордони реально 
відкриють – наразі не зрозуміло. 
Втім, ЄС зобов’язався допомогти 
Україні з постачанням (а може, й 
виробництвом) COVID-вакцини.

А ще Київ та Брюссель продовжать рух до «промислового безвізу», готуватимуть оновлення Угоди про 
асоціацію та продовжуватимуть санкції проти Росії стільки, скільки знадобиться. Бо в керівництві ЄС є ті, 
хто ладен критикувати путінський режим, агресивну Росію та кремлівську пропаганду (можливо, навіть 
сильніше, ніж це робить офіційний Київ).

Усе це – результати саміту Україна-ЄС, що відбувся в Брюсселі і за підсумками якого Зеленський має всі 
підстави говорити про перемогу.

Та з політичної точки зору ще важливіше інше.

Президент знайшов аргумент, який дає йому фактичний імунітет від критики з боку ЄС. Цей метод 
беззбійно працює – принаймні, поки що.

Єдине, на що ЄС не готовий закривати очі – це проблема корупції. Про це Зеленському у Брюсселі 
говорили і при свідках, і без них, пояснивши, що на кону – 1,2 млрд євро, які Україна поки не отримає

«Європейська правда» дізналася про деталі переговорів та аргументи обох сторін

ФРАНЦІЯ ПРОТИ УСІХ
У вівторок ввечері у команді Володимира Зеленського було, без перебільшення, свято.

Відбулася подія, щодо якої лунало стільки скепсису; якій його попередник та політичний супротивник 
Петро Порошенко публічно пророчив проблеми та неуспіх. Йдеться про саміт Україна-ЄС, що відбувся у 
Брюсселі 6 жовтня.

Варто зазначити: зустріч з президентом України стала першим «живим» самітом між ЄС та державою-
партнером від початку пандемії.

Київ наполягав на проведенні саміту, тож ЄС дав на це згоду попри другу хвилю COVID-19, яка вирує 
зараз у Бельгії. Втім, без епідемічного хаосу не обійшлося.

Спершу саміт довелося посунути на п’ять днів через самоізоляцію президента Євроради Шарля 
Мішеля; потім на самоізоляцію пішла керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – тож зустрітися з нею 
Володимиру Зеленському так і не вдалося.

Але саміти – це події, де офіційні рішення та заяви зазвичай узгоджуються наперед, тому на його зміст 
це не вплинуло. Ба більше, як не дивно, але відсутність найвпливовішої керівниці ЄС зіграла на руку 
Україні (про це – трохи згодом).

Та повернемося до рішень саміту, який обидві сторони вже назвали своїм спільним успіхом, цитуючи 
текст підсумкової заяви лідерів України та ЄС («Європейська правда» вже публікувала коментований 
переклад цього документа, і ми маємо погодитися – текст справді добрий, він містить низку важливих 
моментів).

Але мало хто знає, що до останніх днів його ухвалення було під загрозою зриву.

На заваді став спротив одного з членів ЄС (кілька не залежних одне від одного джерел ЄП стверджують, 
що йдеться про Францію, хоча її представники це заперечують), що не давав згоду на фразу про подальшу 
інтеграцію ринків України та Євросоюзу.
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А для Києва ця фраза мала ключове значення. Бо ми планували оголосити про оновлення Угоди про 
асоціацію, для чого продовження інтеграції ринків є базовою, ключовою умовою.

Одне з джерел ЄП стверджує, що в Києві навіть розглядали можливість відмовитися від підсумкового 
документа на знак протесту... Але зрештою здоровий глузд переміг. Брюссель дав згоду на ці слова, які від 
нього лунали вже не раз. Перепони для «головної перемоги» Києва на саміті зникли.

ЩО БУДЕ З АСОЦІАЦІЄЮ?

Про те, що Україна та ЄС дали зелене світло консультаціям про оновлення Угоди, «Європейська правда» 
вже повідомляла. І, будемо відверті, це не є несподіванкою чи сенсацією – про таку потребу заявляла ще 
попередня влада. Від осені почалася предметніша робота на цьому напрямку; причому цю ідею гаряче 
підтримала також експертна спільнота, що навіть підготувала свої рекомендації для української та 
європейської сторони.

До слова, ще взимку Євросоюзу ідея масштабного оновлення Угоди була не дуже до вподоби, але 
зрештою Брюссель сказав принципове «так».

«Про нашу згоду на оновлення Україна знає, ми передавали цей сигнал різними каналами», – розповів 
ЄвроПравді високопосадовець ЄС напередодні візиту Зеленського. А після зустрічі із Зеленським згоду на 
оновлення публічно визнав також Шарль Мішель, відзначивши два напрямки: «Ми повністю віддані ідеї 
просувати (угоду) вперед, включаючи такі важливі сфери, як екологічна і цифрова... Ми переглянемо наш 
прогрес (у виконання чинної версії Угоди. – ЄП) у 2021 році. Існує неймовірний потенціал, який здатен 
принести користь громадянам і бізнесу».

Але варто внести ясність: що станеться з Угодою про асоціацію?

Чи немає небезпеки, що після «перегляду» її положень у цьому документі з’явиться щось таке, на що 
Україна не давала згоди? Приміром, уламки Партії регіонів, а також інші проросійські сили свого часу 
також просували ідею, що «асоціація погана, угоду треба змінювати». То чому їхня ідея була поганою, а 
ініціативу влади ми подаємо як перемогу?

Коротка відповідь: ні, розпочатий на саміті процес такої небезпеки не несе. Передусім через те, що 
не йдеться про відмову від частини зобов’язань України щодо проведення реформ. Оновлення Угоди не 
змінить її сутності.

Щоби обґрунтувати це детальніше, доведеться дати зовсім трошки теорії (якщо ви у ній не зацікавлені 
– можете проскролити до наступної глави, що присвячена безвізу).

Отже, зміна нашого основного договору з ЄС не є чимось кримінальним.

Навпаки, в самій Угоді про асоціацію від початку прописані механізми її оновлення. Україна одного 
разу вже користалася ними, коли зважилася на глибшу інтеграцію у сфері енергетики. Зараз в уряді 
виступають за масштабніші зміни – але все одно проведені за тим самим механізмом. Він передбачає, що 
Україна та ЄС не будуть переписувати «тіло Угоди», тобто її текст, а натомість оновлюються додатки до 
неї.

Цього, втім, достатньо для глибшої економічної інтеграції України та ЄС – і саме про це йдеться.

Ближчим часом Україна та ЄС мають визначити, яких саме додатків (тобто яких сфер) стосуватиметься 
оновлення. У тому числі – наскільки масштабним буде перегляд безмитних квот. Перші пропозиції з цього 
приводу Україна передала Єврокомісії.

Чому ми підкреслюємо, що оновлення зачіпатимуть не «тіло Угоди», а лише додатки? Тому що 
оновлення додатків дозволяє провести процес швидко і безболісно – це рішення мають ратифікувати 
лише Верховна рада та Рада ЄС, що можна зробити за лічені місяці.

Натомість переговори про масштабніші зміни, що зачіпатимуть «тіло Угоди», можуть призвести до 
того, що після такого оновлення Угоду доведеться знову проводити через ратифікацію у всіх 27 державах-
членах ЄС. А це – дуже тривалий процес із непевним результатом. Згодом це може знадобитися, але наразі 
до відкриття «скриньки Пандори» не готові ані Євросоюз, ані Україна.

СПРАВИ БЕЗВІЗОВІ

Втім, угода, торгівля – це все складно.

Тому чи не головним здобутком саміту, яким на Банковій пишаються, стали гарантії збереження 
безвізу...

Детальніше: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/10/7/7115094/

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/10/7/7115094/
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Чому «Східне партнерство» варто переглянути?
Політичні репресії в Білорусі та 
ескалація давнього конфлікту 
між Вірменією й Азербайджаном 
можуть призвести до 
переосмислення політики 
«Східного партнерства»

Те, що шість країн: Азербайджан, 
Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова 
та Україна, — які десять років тому 
об’єдналися у межах цієї ініціативи 
для зближення з ЄС, перебувають 
на різних етапах євроінтеграції, у 
Брюсселі усвідомили вже давно. Проте 
жодні пропозиції, що надходили зі 
столиць трьох найуспішніших членів «Східного партнерства» Грузії, Молдови та України, які пропонували 
модифікувати співпрацю в межах ініціативи відповідно до амбіцій і темпів євроінтеграції її учасників, не 
знаходили підтримки в Єврокомісії. Але, схоже, недавні події на території інших трьох учасниць можуть 
переконати Брюссель у тому, що «Східне партнерство» потребує серйозного переосмислення.

Наслідки можуть бути непередбачуваними

Естонський євродепутат Урмас Пает вважає, що той спосіб, у який Баку та Єреван намагаються 
врегулювати давній конфлікт довкола Нагірного Карабаху, неприпустимий. Про це він написав у виданні 
Euractive.

«Ви можете силоміць спричинити зміни, якщо у вас є сила, але вони будуть нетривалими. Адже 
єдиним можливим може бути лише взаємоузгоджене й взаємоприйнятне рішення», — вважає політик. 
А його можна знайти лише за допомогою спілкування й дипломатії. Проте нині дії політичних лідерів 
Азербайджану та Вірменії призводять до страждань мирних жителів і смертей.

«А насильство породжує насильство, і це матиме довготривалі наслідки», — переконаний Урмас Пает. 
Він нагадує, що народи Південного Кавказу, зокрема Вірменії та Азербайджану, тривалий час потерпали 
від політичного насильства, тому цю спіраль слід зупинити.

Одним зі способів сприяти пошуку шляхів порозуміння й добробуту цих країн стала ініціатива ЄС для 
країн «Східного партнерства». І Євросоюз має й надалі допомагати Вірменії й Азербайджану в пошуках 
способу подолання цієї тривалої ненависті.

«З огляду на останні події в Нагірному Карабасі, а також Білорусі ЄС має подумати про майбутнє 
«Східного партнерства», — визнає євродепутат. Бо з шести країн-партнерів дві воюють між собою і 
вбивають громадян одна одної, а третя переслідує, принижує та застосовує насильство проти власного 
народу.

«Тому ми повинні запитати себе, як нам рухатися далі у напрямі «Східного партнерства». Гадаю, що 
настав час його переглянути», — вважає естонський політик. Він припускає, що Туреччина та Росія 
як «зацікавлені сторони» у конфлікті довкола Нагірного Карабаху справді хочуть допомогти його 
врегулювати. Проте це не має відбуватися «шляхом направлення найманців або надання зброї» сторонам, 
що конфліктують.

«Слід уникати будь-якого військового втручання. Єдиним способом допомоги має стати посередництво, 
яке сприятиме пошуку рішення, що покладе край смертям і руйнуванням і допоможе двом країнам сісти 
за стіл переговорів», — наголосив євродепутат.

Час незручних рішень

Цікаво, що пропозиція надати Тбілісі, Кишиневу та Києву більше можливостей уже звучала у 
Європарламенті близько року тому. Тоді з ініціативи литовського євродепутата Андрюса Кубілюса було 
підготовлено стратегію для майбутнього «Східного партнерства», яка полягала у започаткуванні так 
званого процесу тріо для країн, які вже підписали з ЄС угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі, а 
також отримали безвізовий режим.

Детальніше: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-shidne-partnerstvo-varto-pereglyanuti/

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chomu-shidne-partnerstvo-varto-pereglyanuti/
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Євроінтеграція 2.0. Ольга Стефанішина про те, чому Угоду 
про асоціацію з ЄС потрібно оновити

Ольга Стефанішина, Віцепрем’єр-міністерка 
з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України, розповіла «Фокусу» про те, 
що Україну не влаштовує в чинній версії Угоди 
про асоціацію і з якими труднощами стикається 
бізнес при експорті продукції в ЄС. 

Влітку в Україні почали активно обговорювати 
необхідність перегляду Угоди про асоціацію з 
ЄС, в рамках якої діє зона вільної торгівлі між 
Україною і Євросоюзом. 6 жовтня, за підсумком 
22-го двостороннього Саміту Україна-ЄС було 
отримано принципову згоду на оновлення 
договору. Головним ініціатором дискусії 
стала Ольга Стефанішина, призначена на 
початку червня Віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 
У комунікаціях з ЄС Стефанішина – людина не нова. У 2017-2019 роках вона очолювала Урядовий офіс 
координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну.

– Угоді про асоціацію між Україною та ЄС виповнилося три роки. Як Україна змінилася за цей період?

– Дуже змінилася і багато чого досягла за цей час, особливо в рамках зміни законодавства, його 
відповідності європейському. Та й сам Європейський Союз істотно трансформувався з того часу, як велися 
переговори щодо Угоди в 2007-2011 роках. ЄС почав активніше зближуватися і створювати Єдиний 
цифровий ринок, поглиблювати фінансову інтеграцію, ініціювавши European Green Deal. Україна не може 
залишатися осторонь і повинна стати активною учасницею цих процесів.

Коли в 2014-му Росія окупувала Крим, увійшла з військами на Схід України і закрила для нас велику 
частину своїх ринків, то українському бізнесу довелося швидко переорієнтуватися. Ми тоді не знали, 
як будемо здавати цей євроінтеграційний іспит. Але можу вас запевнити, що не тільки для нас самих, 
але і для міжнародних партнерів переорієнтація українського бізнесу на європейський ринок за такий 
короткий термін була успіхом. Наш бізнес змушений був працювати в умовах реальної конкуренції і в 
зв’язку з цим проходити важку трансформацію.

Ми пройшли це випробування – Україну почали сприймати як повноправного партнера в діалозі з ЄС. 
Тому ми, безумовно, можемо розраховувати на євроінтеграцію формату 2.0.

– Чому про оновлення Угоди, тієї самої євроінтеграції 2.0, активно заговорили саме зараз?

– Угода про асоціацію – це гнучкий інструмент, який відкриває можливості перегляду умов торгівлі 
рівно через п’ять років після його імплементації. Тобто з 1 січня 2021 року ми не просто можемо, а повинні 
скористатися цим.

В Уряді я координую процес підготовки позиції України до переговорів про перегляд Угоди про 
асоціацію. Наша команда ініціювала зустрічі з українським бізнесом, щоб почути його пропозиції, вони 
сформовані. Будемо обговорювати їх з нашими європейськими партнерами. Ми розуміємо, що не всі 
пропозиції вдасться відстояти, що це буде нелегкою боротьбою за нові можливості для українського 
бізнесу, але в цьому і полягає діалог.

– Що в чинній версії Угоди про асоціацію не влаштовує Україну?

– Україна, як і Євросоюз, за п’ять років багато в чому досягла прогресу, Угода про асоціацію вимагає 
актуалізації. Йдеться про умови експорту продовольства (зернових, томатів, меду, горіхів тощо), для 
якого європейський ринок став основним. Ці напрямки експорту розвинулися завдяки Угоді і закладеної 
в ній квоті на безмитну поставку на європейський ринок. Однак обсяг квот вже не задовольняє попит 
європейського ринку, він нижче можливостей наших постачальників.

65% представників бізнесу вважають, що зменшення ввізного мита позитивно вплине 
на обсяги експорту в ЄС.

Детальніше: https://eu-ua.org/novyny/yevrointegraciya-20-olga-stefanishyna-pro-te-chomu-
ugodu-pro-asociaciyu-z-yes-potribno

https://eu-ua.org/novyny/yevrointegraciya-20-olga-stefanishyna-pro-te-chomu-ugodu-pro-asociaciyu-z-yes-potribno
https://eu-ua.org/novyny/yevrointegraciya-20-olga-stefanishyna-pro-te-chomu-ugodu-pro-asociaciyu-z-yes-potribno
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Уряд схвалив 17 рішень, які прискорять євроінтеграцію 
України

21 жовтня Кабінет Міністрів України схвалив 17 документів, необхідних для реалізації рішень Саміту 
Україна-ЄС та підготовки до засідання Ради асоціації, що заплановане на 8 грудня 2020 року.

«Сьогодні ми ухвалили два важливих законопроекти - про мультимодальні перевезення та публічні 
консультації. Продовжуємо роботу із наближення права України до митного кодексу Європейського Союзу, 
а також затвердили технічний регламент з питань засобів криптографічного захисту інформатизації для 
інтеграції України до цифрового ринку ЄС», – зазначила Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Крім того, на засідання Уряду було прийнято рішення про продовження роботи Місії Єврокомісії 
з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM). Завдяки цьому 
продовжиться модернізація митної та прикордонної служби України, посилюватиметься боротьба з 
митними правопорушеннями та контрабандою, впроваджуватимуться європейські стандарти щодо 
інтегрованого управління кордонами.

«Рішення, які ми сьогодні ухвалили суттєво покращать виконання Угоди про асоціацію. Є сфери, де ми 
відставали у минулі роки, а сьогодні прогрес вже сягає 80-90%. Це означає, що злагоджена та системна 
робота в попередні місяці вже дає свої результати. Звісно, усе це відзначається і на рівні високих 
політичних домовленостей», – сказала Віцепрем’єрка.
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UKRAINIAN ERASMUS+ MARATHON та заходи #ErasmusDays 
2020 (15-17.10.2020)

З 15 по 17 жовтня 2020 р. в межах світової ініціативи 
#ErasmusDays 2020 по всій Україні пройшла низка заходів 
приурочена Програмі Європейського Союзу Еразмус+. 
Заходи були націлені на всіх учасників Програми, 
презентувавши відкриті можливості для студентів 
та випускників, молоді від 13 до 30 років та батьків, 
працівників університетів та молодіжних організацій, 
закладів освіти та наукових установ, громадських, 
приватних та державних організацій. Заходи #ErasmusDays 
2020 охопили учасників практично по всій Україні, 
які змогли дізнатись про можливості, досвід та історії 
успіху учасників Програми ЄС Еразмус+ і, як результат, 
надихнутись на власні звершення та перемоги!

Близько 90 подій було організовано креативними 
командами закладів вищої освіти, молодіжних організацій 
та проєктних команд у сфері освіти, молоді та спорту.

Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Erasmus Student Network – Kyiv (ESN-Kyiv) долучились 
до ініціативи та провели 3-денний Ukrainian Erasmus+ Marathon. Захід відбувся за підтримки 
Представництва Європейського Союзу в Україні, Виконавчого агентства із питань освіти, аудіовізуальних 
засобів і культури (ЕАСЕА) Європейської Комісії, Посольства Франції в Україні, Офісу Віцепрем’єрки з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
молоді та спорту України, Національного Агентства Еразмус+ в Італії, Інформаційного центру Erasmus+ 
Молодь та Європейський корпус солідарності в Україні, EURODESK-Ukraine, eTwinning Plus в Україні, а 
також за активної участі українських університетів, молодіжних та інших організацій.

Під час Ukrainian Erasmus+ Marathon учасники дізнались про заходи в межах #ErasmusDays по всій 
Україні, взяли активну участь у вікторині на найкраще Еразмус+ фото, а також долучились до 6-годинного 
марафону можливостями та історіями успіху в Програмі Еразмус+.

Ukrainian Erasmus+ Marathon розпочався з відео привітань від поважних гостей: Андрія ВІТРЕНКА, 
Заступника Міністра освіти і науки України; Марини ПОПАТЕНКО, Заступника Міністра молоді та спорту 
України; Белен ЕНЦІСО, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури 
(ЕАСЕА); Алікс де ГАССАР, аташе з питань наукового та університетського співробітництва Посольства 
Франції в Україні; Сари ПАЛЬЯЇ, координатора Національного агентства Еразмус+ в Італії (INDIRE); 
Анни КОВБАСЮК, координатора Інформаційного центру ERASMUS+ Молодь та Європейський корпус 
солідарності в Україні; та Валентини ВЕЛІЧЕНКО, координатора Служби підтримки програми eTwinning 
Plus в Україні.

Світлана ШИТІКОВА, координатор 
Національного Еразмус+ офісу в 
Україні та Національної команди 
експертів з реформування вищої 
освіти (проєкт ЄС) презентувала 
можливості Програми ЄС Еразмус+ у 
сфері освіти, професійного розвитку, 
молоді та спорту, а також розповіла 
про досягнуті результати та вплив 
Програми на всю Україну. Відео-
презентація доступна за посиланням.

https://youtu.be/COA2SyP6ru4
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Детальніше: https://erasmusplus.org.ua/
novyny/3109-ukrainian-erasmus-marathon-ta-
zakhody-erasmusdays-2020-15-17102020.html

Ірина СІКОРСЬКА, керівник 
відділу міжнародних зв’язків 
Донецького державного 
університету управління, член 
Національної команди експертів з 
реформування вищої освіти (HERE 
team), Голова Правління Української 
Ассоціації Викладачів та Дослідників 
Європейської Інтеграції, розповіла 
про можливості Жан Монне та 
основні напрямки діяльності 
проєктів.

Оксана КРАЄВСЬКА, інституційний 
координатор Еразмус+, координатор 
проєктів Еразмус Мундус та Темпус 
(2007-2014 рр.), доцент кафедри 
країнознавства і міжнародного туризму 
факультету міжнародних відносин ЛНУ 
ім. І.Франка, брала участь в обмінах 
Еразмус+ для працівників університетів 
та презентувала власний досвід 
підвищення кваліфікацій, обмін досвідом 
з європейськими колегами та викладання 
в престижному університеті Європи.

На завершення Ukrainian 
Erasmus+ Marathon учасники змогли 
долучитись до онлайн концертом 
під керівницту під керівництвом 
Маестро Еліо ОРЧУОЛО, керівника 
Еразмус+ Оркестру за участі 
студентів обмінів Еразмус+ 
Національної музичної академії 
України імені П.І. Чайковського та 
студентів Консерваторії імені Ніно 
Рота в Монополі (Італія).

Ми щиро вдячні всім організаторам 
та учасникам, що долучились до 
Ukrainian Erasmus+ Marathon та 
#ErasmusDays по всій Україні!

https://erasmusplus.org.ua/novyny/3109-ukrainian-erasmus-marathon-ta-zakhody-erasmusdays-2020-15-17102020.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3109-ukrainian-erasmus-marathon-ta-zakhody-erasmusdays-2020-15-17102020.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/3109-ukrainian-erasmus-marathon-ta-zakhody-erasmusdays-2020-15-17102020.html
https://youtu.be/7IGES1tw9W0
https://youtu.be/S-BTxdoJGSI
https://youtu.be/RUYzhUu81xM
https://youtu.be/Xc1FzxcyL24
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Модуль Жана Монне «European Integration of Ukraine in 
Industry 4.0» 

Модуль Жана Монне «European Integration of Ukraine in Industry 4.0» «Європейська інтеграція України 
в умовах індустрії 4.0» (611674-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE). Модуль реалізується на кафедрі 
міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна.

Модуль «Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» створений як міждисциплінарний, 
міжфакультетський модуль, який дозволить новому поколінню студентів та всіх зацікавлених сторін 
(викладачів, підприємців, державних службовців тощо) розширити свої практичні знання та навички про 
нові можливості асоціації Україна-ЄС в умовах стрімкого поширення Індустрії 4.0 для сталого розвитку в 
умовах сучасної трансформації євроінтеграційних процесів.

Місія модулю Європейська інтеграція України в умовах Індустрії 4.0» – розширити відповіді Європи на 
глобальні виклики в контексті асоціації Україна-ЄС та Industry 4.0.

Модуль охоплює такі напрямки як: європейські студії, європейська економічна інтеграція, Асоціація 
ЄС-Україна, міжнародна торгівля та економічна конкурентоспроможність в рамках СОТ, європейський 
досвід у створенні глобальних ланцюгів доданої вартості, європейські підходи до стратегії розумної 
спеціалізації, екосистеми інновацій, міжнародний трансфер технологій, формування бізнес-моделей в 
країнах ЄС, економічна дипломатія та адвокація, співробітництво з європейськими фондами розвитку 
наукових досліджень та проектний менеджмент.

Наш проєкт триває вже 1 рік, розпочали ми його 31.10.2019 року на цих 
фотографіях представлно презентація нашого проєкту. Вона відбувалась в 
цікавому місці, воно називається Karazin student hall. (https://www.facebook.
com/karazinstudenthall/)

В проекті на сьогодні приймає участь близько 250 студентів та зацікавлених 
осіб. Посилання на реєстрацію до проєкту https://bit.ly/35Ayv7Z. Що це дає 
учасникам? Під час нашого проєкта наші викладачи та тренери ведуть заняття 
та тренінги використовуючи сучасний європейський досвід. Дисципліни 
нашого модуля різнопланові від Soft skill до Економічної дипломатії, в цьому 
проявляється наша міждисциплінарність. Список дисциплін ви можете 
подивитись на веб-сторінці нашого проєкту, а також отримати доступ до 
матеріалів дисциплін в системі Moodle. Успішно пройшовші підсумковий 
контроль Ви можете отримати відповідний сертифікат, який може бути 
зарахований який підвищення кваліфікаціїї або просто визнання Ваших 
намірів!

Викладачі нашого модуля вітають учасників і запрошують до участі!

Зліва на право Доценко Олена, Чичина Ольга, Рєзніков Валерій, Віталіна Бабенко, Беренда Сергій, 
Баранова Валерія, Шолом Аліна, Матюшенко Ігор. І два наших закордонних учасника, це Єва Коханська 
та Ольга Прокопенко.

https://www.facebook.com/karazinstudenthall/
https://www.facebook.com/karazinstudenthall/
https://bit.ly/35Ayv7Z
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Додаткову інформацію про викладачів та тренерів можете отримати за посиланням на веб-сторінку 
нашого проєкту: https://cutt.ly/tgkwppa

Наші активності в рамках проєкту також реалізовувались і в рамках Промислового тижня який 
відбувався в Харкові, де ми були співорганізаторами. Детально можна подивитись тут: https://
industryweek.in.ua/kharkiv-2019/

Долучайтесь до нашого проєкту! В нас багато цікавого і актульного!

Академічний кординатор проєкту,

Сергій Беренда

s.berenda@karazin.ua

Активності під час презентації модуля  
- Хронологія розвитку ЄС, студентам 
подобається!

Для чого студенту смартфон? Звісно для участі в 
інтерактивних заходах за допомогою mentimeter, Industry 
4.0 в дії.

Ігор Матюшено – керівник проєкту, розповідає 
учасникам проєкту про те, що, ще вчора здавалась 
фантастичними технологіями, а сьогодні це вже 
реальність!

Десять професій, найбільш і найменш 
схильних до автоматизації – або як конкурувати 
з машинами на ринку праці? Ці питання були у 
фокусі дискусії.

https://cutt.ly/tgkwppa
https://industryweek.in.ua/kharkiv-2019/
https://industryweek.in.ua/kharkiv-2019/
mailto:s.berenda%40karazin.ua?subject=
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ПРО ПРОЄКТ «КРИМІНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ»

Номер проєкту 611432-EPP-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE

Керівник робочої групи Олександр Житний

Координатор проєкту Михайло Давиденко

Цілі проєкту:

Підписання Угоди про асоціацію України з ЄС є важливим кроком на шляху європейської інтеграції 
України. Процес євроінтеграції вимагає гармонізації кримінального матеріального та процесуального 
законодавства в Україні із законодавством ЄС та розробки принципів та правової бази для співпраці між 
українськими органами кримінальної юстиції та відповідними органами ЄС. Для виконання відповідних 
вимог євроінтеграції, потрібні кваліфіковані експерти. Основне завдання проекту – підготовка 
відповідного українського персоналу. 

Модуль «Кримінальна політика Європейського Союзу», перш за все, орієнтований на створення та 
впровадження нового курсу для студентів юридичного факультету освітнього рівню бакалавр, які 
проходять навчання у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Цей курс покращить поточну програму навчання шляхом впровадження нових інноваційних 
методів навчання, таких як змішана система навчання, елементи проблемного навчання. Це дозволить 
майбутнім фахівцям ознайомитись із сучасними методами викладання європейських студій як окремої 
дисципліни, а також удосконалити свої практичні навички. Це також збільшить кількість кваліфікованих 
та висококваліфікованих юристів найближчим часом.

Курс є міждисциплінарним, оскільки включає класичні правові підходи, а також соціологічні 
та політичні перспективи. З точки зору юридичних дисциплін курс охоплює кримінальне право, 
кримінальний процес, кримінологію та пенологію.

Завдання проєкту: 

• реструктуризація сучасних курсів та впровадження нових модулів до навчальної програми 
університету, що включають європейські студії;

• вдосконалення сучасних методів викладання та впровадження інноваційних підходів до 
викладання не лише в університеті, а й інших різних програмах, маючи на увазі мету реформування 
системи вищої освіти загалом в Україні;

• розвиток міжнародного та міжкультурного діалогу для взаєморозуміння між університетами-
партнерами та академічними організаціями країн ЄС шляхом міжвузівської співпраці та співпраці;

• адаптація досвіду ЄС у викладанні курсів з ВНЗ в університеті.

Проєкт передбачає наступні заходи:

• підготовка та викладання лекцій за модулем «Кримінальна політика Європейського Союзу» для 
студентів, які здобувають ступінь бакалавра права;

• підготовка та викладання навчальний курс з модуля «Кримінальна політика Європейського 
Союзу» для інших категорій (практикуючі юристи, ЗМІ та представники громадських організацій);

• випуск навчальних програм, розробка пакету «засоби навчання».

• публікація інструктивних та навчальних методичних матеріалів та їх безкоштовне розповсюдження 
за допомогою міжбібліотечних інструментів;

• організація спільних дослідницьких груп та подальша публікація результатів в академічних 
журналах;

• організація міжнародних конференцій, регіональних нарад за круглим столом для студентів, 
науково-дослідних груп, за участю працівників (викладачів) середнього рівня та вищої освіти, 
політиків та службовців державних службовців з різних галузей;

• - видання учбового-посібника з питань кримінальної політики ЄС для українських практиків права 
(суддів, адвокатів, міліціонерів та прокурорів).
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Додаткові заходи

Реалізація проекту також передбачає ряд додаткових заходів для досягнення цілей проекту:

Однією з найважливіших цілей проекту є робота з представниками правоохоронних органів, 
представниками громадськості та ЗМІ. В результаті щорічного навчального курсу будуть обговорені та 
проаналізовані актуальні проблеми на місцевому та регіональному рівнях. Видання учбового посібника 
з кримінальної політики ЄС стане внеском у досягнення цієї мети.

Організація спільних культурних заходів та інформаційна підтримка діяльності «євроклубів» на 
місцевому та регіональному рівнях також залучать учасників проекту та представників громадянського 
суспільства. Усі ці заходи доповнять основні форми реалізації проекту та сприятимуть цьому, а також 
сприятимуть впровадженню курсу європейських студій як на місцевому, так і на регіональному рівнях.

Очікувані результати проєкту: 

• розробка та впровадження нових навчальних модулів до чинної навчальної програми ХНУ імені В. 
Н. Каразіна;

• підготовка кваліфікованих спеціалістів (експертів) у галузі кримінального права та політики в ЄС;

• розповсюдження знань для широкого кола практикуючих юристів в Україні.

• можливість орієнтуватися в положеннях Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

• здатність розуміти та визнавати інститути та установи ЄС, які беруть участь у розробці 
кримінального законодавства та політики ЄС.

Структура модулю включає три розділи, шістнадцять тем, перший розділ присвячено обзору права 
та центральним органам Європейського Союзу. Другий розділ присвячено питанням організації 
співпраці органів правопорядку Європейського Союзу. У третьому розділі розглядаються питання 
гармонізації  кримінального та кримінально-процесуального законодавства в Україні із законодавством 
Європейського Союзу.

В продовж першого року було підготовлено і проведено учбовий курс модуля «Кримінальна політика 
Європейського Союзу» для адвокатів, викладачів та представників громадських організацій. З лютого по 
червень 2020 року було підготовлено та проведено курс лекцій «Кримінальна політика Європейського 
Союзу» для студентів юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна. 

Посилання на сторінку проєкту: jurfak.univer.kharkov.ua/international/mone19-1/ 

http://jurfak.univer.kharkov.ua/international/mone19-1/  
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В Україні випустили онлайн курс з діджиталізації 
громадських організацій

Фонд “Професійний розвиток Харкова” випустив онлайн курс з 
діджиталізації громадських організацій. Він покликаний допомогти 
НГО подолати наслідки карантину та навчити сучасним онлайн 
інструментам і практикам. Курс складається з відеолекцій від 
експертів у сфері цифрової трансформації та додаткових матеріалів, 
які пропонують організаціям запровадити ефективні технологічні 
рішення.

Онлайн курс створений в рамках проєкту “Digitaliзація громадських 
організацій”, мета якого навчити ГО методикам та інструментам, які 
дозволять організаціям ефективно і якісно працювати в онлайн режимі. 
30 громадських організацій пройшли навчання, також їм була надана 
підтримка в отриманні цифрової інфраструктури (Canva Pro, Office 365 
for non profits).

Завдяки створенню онлайн курсу кожен може пройти тренінги, які покращать діджитал-навички та 
зроблять роботу в інтернеті ефективною.

Серед тем, які можна прослухати: “Організація роботи команди онлайн: принципи й техніки”, 
“Бухгалтерія громадських організацій”, “Організація та проведення вебінарів”, “Microsoft 365 для 
організації командної роботи онлайн”, “Дизайн у громадських організацій”, “Візуалізація даних та 
інфографіка”.

Щоб отримати доступ до онлайн курсу, необхідно заповнити анкету на сайті Фонду: https://
profrozvytok.org.ua/onlinekurs

Проєкт “Digitaliзація громадських організацій” організовує “Фонд “Професійний розвиток Харкова” за 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Європейський Донбас: як комунікувати євроінтеграцію на 
Донеччині та Луганщині

Донеччина та Луганщина є непростими 
регіонами у контексті сприйняття 
європейської інтеграції – європейську 
інтеграцію там підтримує меншість 
населення. Як говорити про європейську 
інтеграцію на Сході України так, щоб ця 
тема не роз’єднувала, а об’єднувала? Що для 
мешканців цих територій означає «бути 
європейцем»? Як змінилося ставлення до 
Європейського Союзу (далі — ЄС) після 2014 
року?

Центр «Нова Європа» та Представництво 
Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні провели публічну дискусію, під час якої були представлені результати 
дослідження щодо комунікації європейської інтеграції на Донбасі. 

Незважаючи на те, що Донеччина та Луганщина є непростими регіонами у контексті сприйняття 
європейської інтеграції, ЄС має значну м’яку силу на Донбасі, навіть серед тих громадян, які є противниками 
євроінтеграції чи вступу до ЄС. Не очікувано, але євроінтеграцію можна та треба промотувати серед 
старшого населення.  У такий спосіб можна достукатись до аудиторій, які не охоплюють ті канали 
комунікації, якими користуються люди молодшого віку та західні партнери. У процесі комунікацій про 
євроінтеграцію варто сильніше наголошувати на реформах та змінах.

Запис презентації 6.10.2020 доступний за цим посиланням: https://tinyurl.com/FES-NEC-post

Текст дослідження українською мовою: https://tinyurl.com/FES-NEC-UA

Текст дослідження англійською мовою: https://tinyurl.com/FES-NEC-ENG

Джерело: http://neweurope.org.ua/

https://profrozvytok.org.ua/onlinekurs
https://profrozvytok.org.ua/onlinekurs
https://tinyurl.com/FES-NEC-post
https://tinyurl.com/FES-NEC-UA
https://tinyurl.com/FES-NEC-ENG
http://neweurope.org.ua/


ЖОВТЕНЬ 2020

ЄВРОДАЙДЖЕСТ | ЖОВТЕНЬ 202016

День кар’єри ЄС у Стусівському університеті
На базі Інформаційного центру ЄС у 

Донецькому національного університеті 
імені Василя Стуса у співпраці з 
Представництвом Європейського Союзу 
в Україні, ГО «Відкрите суспільство», ГО 
«Молодіжна альтернатива», ТОВ «Науковий 
парк «ДонНУ-Поділля», Міжнародна 
громадська організація «Україна-Польща-
Німеччина», ГО «Єврорегіон «Дністер» 20 
жовтня пройшов «День кар’єри ЄС». Захід 
спрямований на ознайомлення та поширення 
інформації про шляхи професійного 
зростання та кар’єрні можливості для молоді 
в контексті європейської інтеграції України. 
Він проходив у форматі-онлайн.

Урочисто відкрив День кар’єри ЄС проректор з наукової роботи Стусівського університету, координатор 
Інформаційного центру ЄС в ДонНУ імені Василя Стуса Ілля Хаджинов. Він привітав усіх присутніх та 
окреслив специфіку днів кар’єри, програму заходу: «День кар’єри ЄС — це публічний захід, де представники 
мереж бізнесу, влади, освіти та громади обговорюють впровадження стандартів та практики ЄС в Україні, 
участь у програмах ЄС для розвитку нових бізнес-та освітніх можливостей. Дні кар’єри ЄС 4 роки поспіль 
успішно відбуваються у 15 містах України, зокрема у Вінниці».

У рамках Дня кар’єри ЄС проведено панельну дискусію «Професійний 
розвиток та європейська інтеграція», за участі спікерів: менеджера 
проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» Дениса 
Чернікова, голови міжнародної ГО «Україна-Польща-Німеччина», 
голови ГО «Єврорегіон «Дністер» Сергія Татусяка, начальника відділу 
капітального будівництва Управління розвитку мережі і експлуатації 
банку АТ «Перший український міжнародний банк» Дмитра Носова, 
директора ТОВ «Науковий парк «ДонНУ-Поділля» Юрія Клименка, 
члена Американської психологічної асоціації (АРА), Національної 
психологічної асоціації, «Всеукраїнської спілки психологів, що 
практикують гештальт-підхід «Український гентальт-інститут» 
Вікторії Оверчук.

Кандидат технічних наук Юрій Клименко розповів про розвиток 
компетентностей у контексті інтеграції у європейські системи 
інновацій. Юрій Миколайович наголосив: «Ключова компетенція — 
інноваційність: здатність особистості розуміти, приймати, оцінювати, 
впроваджувати та використовувати нововведення. Головною умовою 
формування інноваційності є навчання на інноваційних підприємствах 
для того, щоб стати лідером у ринковому секторі». Спікер акцентував 

увагу на четвертій спіралі інновацій, що успішно впроваджується у країнах ЄС.

Менеджер проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС» Денис Черніков передав вітання ДонНУ 
імені Василя Стуса від представництва Європейського Союзу, наголосивши: «Дуже приємно, що Ваш 
Університет долучився до національного циклу днів ЄС. Одразу хочу подякувати вам, шановні колеги, 
за таку ініціативу». Денис Черніков розповів про програми ЄС, зокрема Еразмус+, «Горизонт 2020», 
«Креативна Європа», які надають можливості студентам для навчання і саморозвитку. Пан Денис 
зазначив: «У ЄС існує велика кількість навчальних проєктів, можливостей перекваліфікації, здобуття 
нової професії — це безпосередньо пов’язано з науковим і технологічних прогресом. У зв’язку з цим 
існують рекомендації ради ЄС щодо ключових компетентностей для навчання впродовж життя — це акт 
м’якого права ЄС, який насамперед орієнтує громадян, студентів, молодих людей, компанії, уряди, які 
власне знання, навички і ставлення необхідні для участі у просторі навчання впродовж життя. Якщо Ви 
бажаєте скористатися можливостями Еразмус+ або стажуватися в Європі, брати участь у європейських 
проєктах або інституціях, потрібно не тільки мати ці знання, а й демонструвати компетентності, серед 
яких: грамотність, культурна обізнаність та самовираження, підприємницька, громадянська, особиста, 
соціальна, навчальна, цифрова, мовна, науки, технології, інженерія, математика».

Детальніше: https://news.donnu.edu.ua/2020/10/20/den-karyery-yes-u-stusivskomu-universyteti/
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