
ЄВРОДАЙДЖЕСТ
 Будь у курсі європейських новин та можливостей! 

З Новим роком та Різдвом 

Христовим!
Шановні колеги, 

Вітаємо Вас з прийдешніми святами! 

Зичимо міцного здоров'я, творчого натхнення, здійснення усіх задумів, 

мрій та починань! 

Нехай Новий рік увійде у Вашу оселю світлим і радісним, принесе лише 

добробут, злагоду і процвітання! 

З повагою та найкращими побажаннями, 

Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції 
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Шановні колеги, 

Підсумовуючи цьогорічні результати діяльності Української Асоціації 
Викладачів та Дослідників Європейської Інтеграції, хочемо висловити 

Вам щиру вдячність за дружню підтримку та плідну співпрацю.  
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Нашими гостями були запрошені дослідники з Литви, 

Макао, Молдови, Нідерланди, Німеччини та Польщі: 
Каріна Баранцева, доцент кафедри права 

Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, 
Литва), Паоло Канелас де Кастро, Кафедра Жана Моне в 

Університеті Макао, Координатор Академічної 
Програми Європейського Союзу в Макао (EUAP-М), 

Каміл Зайочковскі, заступник директора з 
наукової роботи і міжнародної співпраці Центру Європи 

Варшавського університету (Польща), Василє 
Кучереску, ECSA, Молдова, Марк Ван ден Мюйзенберг,
експерт з тренінгових програм проекту ЄС в Україні 
&quot;ASSOCIATIO4U&quot;, Жан Бах, директор 

Представництва «AGIPLAN НІМЕЧЧИНА» в Україні. 

Діяльність Української 
Асоціації Викладачів 

та Дослідників 

Європейської Інтеграції у 

2017 році

Упродовж року Асоціацією було проведено міжнародну 
конференцію, «Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та 

перспективи» за результатами якої були опубліковані тези та видана 

резолюція. Було організовано три семінари-майстерні за участю 

закордонних експертів: 

- Європейські Студії за межами ЄС 

- Сучасні тренди викладання Європейських Студій 

- Вивчаємо Європейські Студії за межами ЄС: досвід України та 

міжнародний досвід 

інтеграції, яка прагне відігравати помітнішу роль як в академічному 
середовищі, так і в українському суспільстві. 

Особливо вагому роль у цьому контексті займають проекти 

Програми ім. Жана Моне Еразмус+, що сприяють зміцненню 

Європейських Студій в Україні та слугують важливим інструментом 

зближення нашої держави з ЄС. 

На чому хотілось насамперед наголосити? Ми почали 

знайомитись, ділитися власним досвідом та кращими 

практиками, запрошувати до своїх студентів викладачів 

з інших вишів України, що у сукупності сприяє 
зміцненню потенціалу Європейських Студій та розвитку 
мультидисциплінарного компоненту у їхньому  
викладанні та вивченні. 
Ми пишаємось Вашими досягненнями, про які ми 

поширювали інформацію та будемо з приємністю 

надалі це робити через свої канали. Цьогоріч ми 

інформували про Вас у соціальних мережах, 
листуваннях, Інформаційних Днях Програми Еразмус+ в 

Україні (06.11.2017), Вірменії (09.11.2017) та Казахстані 
(21.12.2017). Ми говорили про Вас учасникам Щорічної 
Конференції Програми ім. Жана Моне у Брюсселі (27- 

28.11.2017). Ми вдячні усім, хто долучився до Асоціації і 
став її активним членом! Ми завжди відкриті до 

співпраці! 

Дозвольте привітати Вас з прийдешніми святами та 

висловити сподівання, що завдяки нашим з Вами 

спільним зусиллям ми продовжуватимемо у 
наступному році розбудовувати українську спільноту 
викладачів та дослідників європейської інтеграції. 

З найщирішими побажаннями, 

Українська Асоціація Викладачів та Дослідників
Європейської Асоціації 

Ми сподіваємось, що 

зуміли нагадати нам 

усім, що в Україні 
сформувалась 

потужна спільнота 

викладачів і 
дослідників 

Європейського 

Союзу та 

європейської 



Чи є українська євроінтеграція незворотною? Так, переконує уряд. 

Але чи є це правдою? Як Україна виконує Угоду про асоціацію? 

Відповідь на це питання "Європейська правда" спробувала знайти під 

час підготовки звіту про третій рік дії угоди "Україна та Угода про 

асоціацію: моніторинг виконання з 1 грудня 2016 до 1 листопада 2017 

року". 
На жаль, висновки не підтверджують урядовий пафос. Україна 

виконала лише 10 зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію 

на цей період. А це близько 11% від загальної кількості завдань. 

Загалом Україна мала виконати 86  зобов’язань щодо апроксимації 
національного законодавства України до законодавства ЄС.  Загалом 

за цей період мала відбутися адаптація національного законодавства в 

11 сферах: транспорт, захист прав споживачів, митні питання та 

сприяння торгівлі, технічні бар’єри у торгівлі, підприємницька 

діяльність та торгівля послугами, енергетика, оподаткування, 

навколишнє середовище, діяльність компаній, соціальна політика та 

громадське здоров’я. 

Якщо ж говорити про успіхи, то можна виокремити лише одну сферу. 
Лідером року щодо імплементації законодавства ЄС стала сфера
технічного регулювання. У цій сфері вимоги відповідних 
нормативно-правових актів ЄС до одиниць виміру, вимог для 

акредитації та ринкового нагляду, безпечності продукції, 
відповідальності за дефектну продукцію та системи маркетингу 
продукції були повністю імплементовані до національного 

законодавства. Більш того, нові норми вже почали застосовуватись на 

практиці. 

У сфері захисту прав споживачів можна говорити про виконання 

двох зобов’язань: директиви стосовно товарів, що не відповідають їх 
зовнішньому вигляду та які становлять загрозу для здоров’я та 

безпеки споживачів, а також директиви, що стосується захисту прав 

споживачів під час зазначення цін на товари, що пропонуються 

споживачам. 

Досить успішно відбувається імплементація зобов’язань у сфері 
навколишнього середовища в секторі оцінки впливу на довкілля та 

в управлінні водними ресурсами. 

У сфері оподаткування Україні так і не вдалося повністю уніфікувати 

національне законодавство до вимог ЄС про звільнення від податку на 

додану вартість і мита на товари, що ввозяться особами, які 
подорожують з третіх країн. 

Імплементація зобов’язань у сфері митниці, які стосуються 

спрощення митних формальностей, майже не відбувалась, а темпи її 
просування – надто повільні. 
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https://goo.gl/KbzgHhУ сфері нафти і нафтопродуктів 

також необхідні зміни до національного законодавства 

щодо створення мінімальних запасів нафти та/або 

нафтопродуктів та підтримки використання екологічних 
видів моторного палива (біопалив), а також обрання 

відповідних моделей імплементації. 
Невтішною залишається ситуація у сфері транспорту, 

де не було імплементовано жодного акта ЄС, який 

визначений в додатках до Угоди про асоціацію. 

У сфері захисту прав споживачів зобов’язання були 

імплементовані частково і за різним ступенем 

відповідності.  

У сфері громадського здоров’я не імплементовано 

жодну з директив, які стосуються діяльності служби 

крові. Більшість законодавчих актів України, що 

впроваджують положення цих директив, знаходяться 

на стадії проектів, частина з яких не оприлюднена. Проте 

слід зазначити, що МОЗ України із залученням 

міжнародних експертів розробило проект Стратегії 
розвитку національної системи крові. 

Виконання Угоди про асоціацію в частині апроксимації 
законодавства відбувається повільно і з порушенням 

термінів, які визначені в Угоді. Причинами, які 
впливають на успішне виконання зобов’язань в рамках 
Угоди про асоціацію, є активна позиція відповідальних 
інституцій, підтримка процесу з боку ЄС та міжнародних 
фінансових організацій, а також те, що процес 
апроксимації законодавства у деяких секторах був 

розпочатий більше 5 років тому. 
Серед факторів, які стримують процес виконання Угоди, 

залишається недостатня кадрова спроможність 

відповідальних інституцій, занадто забюрократизована 

процедура ухвалення актів законодавства, конфлікти 

інтересів між різними державними органами стосовно 

розподілу повноважень, а також між різними 

зацікавленими сторонами. 

За матеріалами "Європейської правди" 

"Культура є серцевиною європейської системи 
цінностей. Якщо ви хочете підтримати 
систему цінностей, у якій ми живемо, вам 
потрібно сфокусуватися на культурі. Сьогодні 
немає потреби пояснювати, чому потрібно 
налаштовувати діалог між Україною та ЄС у 
плані зміцнення співпраці, просування наших 
спільних інтересів і цінностей, і українська 
культура відіграє велику роль у цьому діалозі" 

Х'юг Мінгареллі, 
Голова Представництва ЄС в Україні  

Підсумки року: успіхи та 

провали у виконанні 
Угоди про асоціацію

Цитата випуску
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Фонд EVZ підтримує в 2018 році німецько-українські зустрічі молоді 
для учасників та учасниць у віці з 16-35 років. Заявки на грант мають 

бути подані в Фонд EVZ найпізніше до 15 лютогго 2018 р. 

Деталі: https://goo.gl/E23vaV 

Україна є одним з найпопулярніших у Європі виробників новорічних 
прикрас та стрімко розвиває експорт. А от які країни ЄС входять до 

ТОП-5 імпортерів ялинкових прикрас made in Ukraine, дізнавайтеся з 
нового топу! 

Інститут міжнародних відносин – IFA, за сприяння німецьких 
дипломатичних місій – пропонує для громадян України віком від 23 

до 45 років пройти стажування у Німеччині за програмою 

CrossCulture обміну. Дедлайн - 12 січня 2018 р. 

Деталі: https://goo.gl/spwWgF 

Університет Шеффілд Халлам (Sheffield Hallam University) пропонує 
стипендії для студентів з усього світу для навчання на бакалаврських 
та магістерських програмах. 
Спеціальності: міжнародні заходи та менеджмент конференцій, 

викладання англійської мови як іноземної, архітектура, дизайн, 

харчова промисловість, фізіотерапія, бізнес-менеджмент спорту, 
MBA. Дедлайн подання документів - 31 травня 2018 року. 
Грант передбачає 50-відсоткове покриття коштів за навчання на 

програмах магістратури та бакалавріату. 
Деталі: https://goo.gl/LmFkQ6 

Відкрито набір на нові 
сесії EU STUDY DAYS! 

До ЄС за знаннями та ідеями! 

Стипендії «Змінюємось разом» для навчання у 
Великобританії 

Стажування CrossCulture Eastern Partnership 
Program у Німеччині 

Гранти на проведення німецько-українських 
зустрічей молоді 

Цього разу Єврошкола оголошує набір одразу на всі 

сесії, які триватимуть у 2018 році. Найближча сесія EU 

Study Days відбудеться вже 15-18 лютого 2018 в 

Ужгороді. Зареєструватись можна за посиланням: 

http://bit.ly/EUSD_23sessionUzhhorod. Дедлайн подачі 

заявок 30 січня, 2018 о 23:00. 

Деталі: https://goo.gl/GWqfkF

Хочеш вчитися в ЄС, володієш 

європейськими мовами, але не знаєш, із 

чого починати? Почни із знайомства з 

двома офіційними освітніми програмами 

Євросоюзу для українців. Це «Еразмус+» та 

«Дії Марії Склодовської-Кюрі» (Marie 

Sklodowska-Curie Actions). 

«Еразмус+» спрямована на підтримку 

проектів, співробітництва, мобільності й 

діалогу у сфері освіти, молоді та спорту. 

Вона створена здебільшого для студентів, 

працівників університетів та випускників. 

Програма «Дії Марії Склодовської-Кюрі» 

спрямована на дослідження й інновації та 

здійснює підтримку кадрів, зайнятих у цій 

сфері. 

Деталі:  http://erasmusplus.org.ua/ 
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Свято на експорт!  

""Ми твердо налаштовані зберігати безвізовий 
режим для громадян країн Західних Балкан і 
Східного партнерства. Але це передбачає певні 
зобов’язання як для громадян, так і для 
відповідних органів влади. Я вітаю зусилля 
України підтримувати досягнутий прогрес і 
забезпечувати подальші конкретні результати 
реформ. Однак потрібно продовжувати цю 
роботу. Владі України слід вдатися до негайних 
дій, щоб зберегти заходи боротьби з корупцією, 
запроваджені попередніми реформами, та 
зробити можливим подальший прогрес у цій 
сфері одночасно з посиленням боротьби з 
організованою злочинністю." 

Дімітріс Аврамопулос, 
Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх 
справ і громадянства

Цитата випускуМожливості для молоді

https://goo.gl/E23vaV
https://goo.gl/YrAfJn
https://goo.gl/spwWgF
https://goo.gl/LmFkQ6
https://goo.gl/GWqfkF
http://erasmusplus.org.ua/



