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ТАК – ПЕРСПЕКТИВІ ЧЛЕНСТВА, НІ – 
ДОПОМОЗІ ЗБРОЄЮ: ЯКИМИ У ЄС БАЧАТЬ 

ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ

ОПИТУВАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ 
ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЄВРОДАЙДЖЕСТ
БУДЬ У КУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОВИН ТА МОЖЛИВОСТЕЙ!

ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕГЛЯДУ УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ З ЄС

ЗАХОДИ В РАМКАХ 
ПРОЄКТІВ ім. ЖАНА МОННЕ

 НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР 
«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ»

ЯК СПРИЙМАЮТЬ УКРАЇНУ В КРАЇНАХ ЄС?

СТРАТЕГІЧНИЙ ДІАЛОГ УКРАЇНА – ЄС

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ 

НАУКИ:  ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ТА 
НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

Національний Еразмус+ офіс в Україні 
в межах серії вебінарів для виконавців 
проєктів Програми ЄС Еразмус+ запрошує 
команди проєктів-переможців Жан Монне 
2020 р., координаторів поточних проєктів, 
контактних осіб Еразмус+, представників 
підрозділів міжнародних зв’язків, 
бухгалтерів та фінансових менеджерів 
взяти участь в онлайн заході «ДЕНЬ 
ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ 
НАПРЯМ ЖАН МОННЕ: як успішно 
впроваджувати проєкт».

Коли? 3 грудня 2020 р. в онлайн форматі 
(13:45 – 17:30).

Де? На платформі ZOOM. Посилання буде 
надіслано зареєстрованим учасникам.

РЕЄСТРАЦІЯ обов’язкова.
Deadline реєстрації до 02.12.2020 р.

Детальніше на стр. 6

НАВЧАЄМОСЬ НАВЧАТИ: ТРЕНІНГИ ДЛЯ 
ВЧИТЕЛІВ ЗА МОДУЛЕМ ІМ. ЖАНА МОННЕ 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ У ХУДОЖНІХ 
ТЕКСТАХ»

РЕГІОНАЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «ЦІННІСНІ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ ЗА ЧАСІВ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»
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КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН,

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Х Міжнародної науково-практичної конференції 

«Розвиток політичної науки:  європейські практики та національні перспективи»

Конференція відбудеться 1 грудня 2020 року на базі кафедри політології та державного 
управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича (вул. Кафедральна, 2). 

Мета конференції: Наукова дискусія з актуальних проблем розвитку політичної науки в 
контексті сучасних  соціальних і політичних викликів, європейських наукових здобутків і 
дослідницького досвіду.

Головними завданнями конференції є:

• визначення основних напрямків сучасних політологічних досліджень у світі та обговорення 
їх результатів; 

• систематизація здобутків і проблемних питань розвитку політичної науки в Україні та 
сусідніх країнах;

• окреслення основних шляхів подальшого поступу політичної науки в країнах Східної 
Європи;

• сприяння комунікацій науковців різних навчальних і дослідницьких закладів України та 
країн Східної Європи.

В рамках конференції планується презентація результатів дослідження «Вивчення громадської 
думки щодо стану розвитку громадянського суспільства в Чернівецькій області».

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 

Видання Збірника матеріалів конференції буде здійснено до початку роботи конференції.

Учасники, які візьмуть участь у роботі конференції отримають Сертифікат про участь.

Реєстраційний внесок (сплачується переказом на відділення Нової пошти на прізвище Цікул 
Ірина Василівні, тел. 050-5773742) – 250 грн. Професори організаційний внесок не сплачують.

Робота конференції планується за такими напрямами:

І секція: Теоретико-методологічні проблеми дослідження політичного часу та простору в 
сучасній політичній науці.

ІІ секція: Виборчі та електоральні процеси в Україні та країнах ЦВЄ: регіональний та 
глобальний вимір.
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ІІІ секція: Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європейському Союзі та на  
пострадянському просторі.

ІV секція: Динаміка простору публічної політики та державного управління в Україні: 
потенціал та виклики розвитку. 

V секція: Пандемія COVID-19 як парадигма біфуркації політики та політичного. 
Умови участі в роботі конференції:

1. Подати Заявку учасника та Тези виступу на офіційну електронну пошту конференції (pss@chnu.edu.
ua), де вказується ім’я та прізвище учасника; місце роботи (навчання); тема виступу; науковий керівник 
(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали – для магістрантів та аспірантів); напрям роботи 
конференції. У темі листа зазначати – «конференція».

2. Реєстраційний внесок сплатити та відіслати відскановану (сфотографовану) копію квитанції на 
вказану адресу електронної пошти.

Тези, які оформлені без дотримання вимог та надані із запізненням, не будуть розглядатися. 

Конференція відбуватиметься в он-лайн режимі. Учасники конференції отримають додаткову 
інформацію про платформу, на якій відбуватиметься конференція.

З питань участі у конференції звертатися до Оргкомітету конференції:

Організаційний координатор: к. політ.н. Цікул І.В. - і.cikul@chnu.edu.ua

Відповідальний секретар: д. політ. н., проф. кафедри політології та державного управління  Ротар 
Наталія Юріївна (0506033716; n.rotar@chnu.edu.ua)

З повагою, проф. Круглашов А.М.

Технічні вимоги до оформлення тез доповідей:

1. Матеріали подаються у форматі doc, docx, редактор Microsoft Word; 

2. Загальний обсяг публікації – не більше 2 сторінок;

3. Поля верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм; шрифт – Times New Roman, розмір – 12 pt, відступ – 1,25 
см, інтервал між рядками – 1,15;

4. Тези повинні мати таку структуру: 

• Ім’я та прізвище автора, вчене звання та науковий ступінь (у правому верхньому кутку) – 
(напівжирний курсив, розмір 12 pt, шрифт Times New Roman); ORCID-ідентифікатор автора, нижче 
вказати наукового керівника, його вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали (для 
магістрантів та аспірантів), далі нижче вказати повну назву навчального закладу – (розмір 12 pt, 
шрифт Times New Roman). 

• Через рядок – назва статті (відцентрована, шрифт напівжирний, розмір 14 pt); через рядок, без 
переносів основний текст статті: шрифт Times New Roman розмір 12 pt; міжрядковий інтервал 
– 1,0, відступ абзацу – 1,25; посилання у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера 
джерела та сторінки через кому, напр., [1, с. 17].

• Наприкінці тексту вказати список використаних джерел в алфавітному порядку  – курсивом, 12 pt, 
шрифтом Times New Roman, кожна позиція з нового рядка – розмір 11 pt, шрифтом Times New Roman. 
Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015. З прикладами 
можна ознайомитися за посиланням: http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.
PDF. У Списку використаних джерел після джерела кирилицею в дужках вміщується References 
(транслітерація латиницею). Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна 
скористатися сайтами для джерел українською мовою (http://translit.kh.ua/) та для джерел 
російською мовою (http://www.translit.ru).

Зразок оформлення тез конференції
Володимир Присмак, д. політ .н, професор  (12 pt, напівжирний курсив)

Науковий керівник – д. пол. н., проф. В. І. Ігнатюк  (для магістранів та аспірантів)
Становлення політичної науки в Україні

(1,15 інтервал)
Текст (12 pt, шрифт Times New Roman) (1,15 інтервал)

mailto:pss@chnu.edu.ua
mailto:pss@chnu.edu.ua
mailto:і.cikul@chnu.edu.ua
mailto:n.rotar@chnu.edu.ua
http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF
http://knmu.kharkov.ua/attachments/3659_8302-2015.PDF
http://translit.kh.ua/
http://www.translit.ru
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Міністерство освіти і науки України
Національний Еразмус+ офіс в Україні

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Українська асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції, APREI

 Запрошуємо до участі у роботі науково-методичного семінару 
«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ»

у рамках проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Монне 
«Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» 

621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Дата і час проведення: 15 грудня 2020 р. о 10 год.
Місце проведення: конференція Zoom
Для участі у науково-методичному семінарі необхідно до 12.12.2020 р. зареєструватися за посиланням: 
Метою семінару є:

• аналіз сучасного стану та обмін найкращими освітніми практиками європейських досліджень для 
різних цільових аудиторій;

• обговорення досвіду застосування методів навчання європейської інтеграції учасниками заходу; 
поєднання власних освітніх практик із зарубіжним досвідом;

• набуття практичних знань про педагогічні навички для викладання різних аспектів європейської 
інтеграції.

Очікувані результати: формулювання рекомендацій щодо розробки методів викладання предметів 
європейської інтеграції для різних груп слухачів в Україні.

Довгострокові перспективи:

Учасники зможуть використовувати набуті знання та досвід, отримані під час семінару, у своїй 
викладацькій діяльності, для вдосконалення своїх професійних навичок викладання відповідно до 
сучасних вимог до засвоєння матеріалів з питань європейської інтеграції.

Тренінгове заняття:
Тема: Розвиток української освіти в умовах європейської інтеграції: досягнення чи недоліки?

Напрями для обговорення під час тренінгу: 

• Як впливає українська ментальність та освітні традиції на утвердження пріоритетів європейського 
освітнього простору в Україні?

• Чи потрібно вітчизняній освіті взаємне визнання дипломів України та європейського 
співтовариства?

• Чи допомагає цифровий розвиток освіти України в контексті євроінтеграційних процесів?

• Як допомагає запровадження в системі фахової підготовки майбутніх учителів тренінгових 
програм з питання європейської інтеграції?

Усі учасники семінару отримають сертифікати

За результатами семінару будуть опубліковані тези доповідей (електронний варіант)

Для довідок: +38 (095) 927 84 46  Олена Чумаченко
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Навчаємось навчати: тренінги для вчителів за модулем ім. 
Жана Монне «Європейські цінності у художніх текстах»

06-07 листопада 2020 року в рамках 
реалізації проєкту JMM EUVOLIA у Запорізькому 
національному університеті відбулися тренінги 
з питань впровадження ціннісно-орієнтованого 
підходу до викладання дисциплін гуманітарного 
циклу у середній школі. Участь у тренінгах 
взяли З0 викладачів переважно з невеличких 
міст та селищ (Вільнянськ, Золотоноша, 
Українка, Лисичанськ, Торецьк, Покров, Болехів, 
Пальміра), а також представники запорізьких 
шкіл і гімназій.  

 На жаль, через епідеміологічну ситуацію зустрітися довелося лише онлайн. Але 
навіть COVID-19 не став на заваді плідній роботі! Учасники, розподілені на дві групи 
за фаховим принципом, опанували засадничі принципи ціннісно-орієнтованого 
підходу не лише теоретично, але й на практиці – взявши участь у відкритому занятті  
за курсом “Європейські цінності у художніх текстах”, де на власні очі побачили, як 
саме втілюються у життя методологічні інновації EUVOLIA.

Усі зареєстровані учасники тренінгів отримали сертифікати про підвищення 
кваліфікації. Крім того, з огляду на велику кількість заявок, команда EUVOLIA 
зробила тренінг-сесію доступною для заочної участі: відтепер усі, хто хоче 
отримати сертифікат міжнародного проєкту EUVOLIA, можуть прослухати 

матеріали тренінгів онлайн і надіслати на адресу euvolia.znu@gmail.com виконане письмове завдання.

Детальніше: https://euvolia.znu.edu.ua/uk/education-materials/

Регіональний круглий стіл «Ціннісні трансформації в 
українському суспільстві за часів гібридної війни» - синергія 
проєктів jmm Euvolia та Tempus

Об’єднання зусиль проєктних команд задля підвищення 
ефективності їхньої діяльності є важливим індикатором 
успішності проєктів Жана Монне. Один з прикладів подібної 
синергії – Регіональний круглий стіл «Ціннісні трансформації в 
українському суспільстві за часів гібридної війни», що відбувся 
16 жовтня 2020 року у Запорізькому національному університеті. 
Організаторами заходу стали команди двох модулів Жана Монне 
– «Європейські цінності у художніх текстах» та «Політика пам’яті: 
європейський досвід для примирення в українському суспільстві». 

До заходу долучились науково-педагогічні працівники, молоді й досвідчені науковці різних 
гуманітарних галузей знань (історії, філології, журналістики), представники профільних державних 
установ, неурядових організацій та професійних асоціацій (Український інститут національної пам’яті, 
Харківська топонімічна група, APREI, Товариство дослідників історії та культури Східної Європи та 
ін.), координатори модулів ім. Жана Моне EU-INDY, DIRUT, “Pan European Convergence for Prevention of 
Corruption” і громадські діячі.

Комплексний, мультивекторний підхід до проблеми ціннісних трансформацій в українському 
суспільстві продемонстрували спікери: творець перших в історії незалежної України підручників з 
вітчизняної історії, професор Федір Турченко, керівниця Північно-Східного міжрегіонального відділу 
Українського інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова, авторка й координаторка ініціативи 
«Уроки Європи для шкіл України» Світлана Бацюкова та голова Громадської ради при виконавчому 
комітеті Запорізької міської ради Катерина Акула. З їхніх влучних спостережень, наукових досліджень, 
викладацьких експериментів та кейсів з практичної діяльності вибудувалася холістична візія ціннісного 
клімату в Україні: від регенерації «виживальницьких» цінностей поколінь батьків у поколінні дітей до їх 
рішучого заперечення на користь змістової, а не формальної «європейськості», зокрема, через практики 
громадської самоорганізації, волонтерства тощо. 

Детальніше: https://euvolia.znu.edu.ua/uk/publications/

mailto:euvolia.znu@gmail.com
https://euvolia.znu.edu.ua/uk/education-materials/
https://euvolia.znu.edu.ua/uk/publications/


ЛИСТОПАД 2020

ЄВРОДАЙДЖЕСТ | ЛИСТОПАД 20206

ЄС міг би визнати Україну кандидатом на вступ у 2027 році - 
посол Литви

Під час другого головування Литви в Раді Європейського Союзу у 2027 році Євросоюз міг би оголосити 
Україну кандидатом на вступ до ЄС. 

«Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться в 2027 році, Європейський Союз вже міг 
би оголосити Україну кандидатом у члени ЄС», - сказав дипломат.

Він нагадав про ініціативу литовського експрем’єра Андрюса Кубілюса «Україна-2027», метою якої є 
допомогти об’єднати зусилля країн-членів та установ ЄС для допомоги Україні у виконанні реформ. 

Сарапінас підкреслив, що це прекрасна перспектива для мобілізації України у виконанні подальших 
демократичних реформ.

«Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи і в 
подальшому рішуче виконувати реформи, а для ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський 
вибір України», - додав він.

Посол нагадав, що в середині 2021 року у Вільнюсі планується організувати четверту конференцію 
реформ в Україні, яка буде сприяти зміцненню процесу реформ.

Раніше експрем’єр Литви, а нині євродепутат Андрюс Кубілюс закликав у 2020 році ухвалити 
декларацію з обіцянкою перспективи членства Україні.

Кубілюс вважає, що у 2027 році, коли Литва вдруге стане головуючою в ЄС країною, можливо ухвалення 
рішення про майбутнє членство України, а також Грузії і Молдови, в Євросоюзі. За його словами, цьому 
сприятиме те, що до 2027 року у ЄС головуватиме низка країн (Німеччина, Франція, Польща), які є 
зацікавленими у розширенні ЄС.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/11/12/7116443/

День переможців програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана 
Монне: як успішно впроваджувати проєкт (03.12.20 р.)

Національний Еразмус+ офіс в Україні в межах серії вебінарів 
для виконавців проєктів Програми ЄС Еразмус+ запрошує команди 
проєктів-переможців Жан Монне 2020 р., координаторів поточних 
проєктів, контактних осіб Еразмус+, представників підрозділів 
міжнародних зв’язків, бухгалтерів та фінансових менеджерів взяти 
участь в он-лайн заході «ДЕНЬ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ 
НАПРЯМ ЖАН Монне: як успішно впроваджувати проєкт», який 
відбудеться 3 грудня 2020 р. на платформі ZOOM. Захід організовано 
Національним Еразмус+ офісом в Україні спільно з Міністерством освіти 
і науки України (tbc) та за підтримки Представництва Європейського 
Союзу в Україні (tbc).

Що? «ДЕНЬ ПЕРЕМОЖЦІВ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ НАПРЯМ ЖАН 
Монне: як успішно впроваджувати проєкт».

ПРОГРАМА заходу за посиланням.

Коли? 3 грудня 2020 р. в он-лайн форматі (13:45 – 17:30).

Де? На платформі ZOOM. Посилання буде надіслано зареєстрованим учасникам.

РЕЄСТРАЦІЯ обов’язкова. Форми для заповнення будуть відкриті до 2 грудня 2020 р. (12:00). 
Підтвердження щодо участі у заходах будуть надіслані учасникам на вказану е-пошту до 2 грудня 2020 р. 
(18:00). Мова заходу: українська.

Цільова група: виконавці проєктів Жан Монне: команди проєктів-переможців 2020 р., координатори 
поточних проєктів, координатори Еразмус+, підрозділи міжнародних звʼязків, бухгалтери та фінансові 
менеджери.

Контактна особа: Катерина Жданова, менеджер НЕО в Україні, office@erasmusplus.org.ua, +38 093 773 
43 92. 

До зустрічі в он-лайн просторі!

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/11/12/7116443/
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/3.12_JM_Winners_Day_Agenda_%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%B2%D1%96%D0%B4_24.11_final1.pdf
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Так – перспективі членства, ні – допомозі зброєю: якими у ЄС 
бачать відносини з Україною

Як сприймають Україну у ключових країнах 
ЄС? Чи підтримують там ідею членства Києва в 
Євросоюзі та НАТО? І якими бачать перешкоди для 
України на шляху до цього?

Щоб зрозуміти настрої щодо України, Центр 
«Нова Європа» здійснив дослідження громадської 
думки у кількох найбільших європейських державах. 
Загальною метою опитування було дізнатись, якою 
є громадська думка щодо України, а також виявити 
найпоширеніші асоціації з українською державою.

Опитування громадської думки було проведене у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним 
агентством «Kantar Profiles Division».

Загалом понад 4 тисяч респондентів віком від 18 до 65+ років відповіли на шість запитань, включно з 
одним відкритим – асоціаціями, пов’язаними з Україною.

З ЧИМ АСОЦІЮЄТЬСЯ УКРАЇНА?

Як у 2015, так і у 2020 роках Україна здебільшого асоціюється з війною.

Водночас у 2020 році Україну з війною та конфліктом пов’язують менше. У 2015 році 49% респондентів 
асоціювали Україну з війною, натомість у 2020-му кількість таких опитуваних знизилась до 12%, що 
демонструє майже чотириразове зменшення показника.

Україна все більше асоціюється з іммігрантами. У 2015 році кількість подібних асоціацій була 
незначною. У 2020 році це третя за популярністю асоціація з Україною (її згадують 10,3% опитуваних).

Це свідчить про зростання тенденції міграції з України для пошуку кращої роботи в ЄС.

На жаль, більшість респондентів пов’язують з українською державою негативні асоціації.

Більшість із 10 найпопулярніших згадок – негативні, і цей тренд простежується у всіх країнах 
опитування.

Винятком можна вважати Італію, яка має більше позитивних і нейтральних згадок у першій десятці 
асоціацій із Україною, ніж будь-яка інша країна.

Цікавим спостереженням є те, що 23,6% респондентів не мають жодних асоціацій з Україною. Це також 
позитивна новина, позаяк цих опитаних можна інформувати про Україну та сприяти виникненню у них 
позитивних асоціацій.

Серед респондентів немає єдності щодо того, як можна допомогти Україні під час пандемії.

Загалом приблизно половина опитаних вважає, що країни мають підтримувати співпрацю на 
поточному рівні або інтенсифікувати її, тоді як інша половина респондентів вважає, що кооперацію слід 
обмежити або зосередитися на проблемах власних країн.

Російські наративи про Україну в досліджуваних державах виявилися неефективними. Лише 0,8% 
респондентів вважають, що українці ведуть громадянську війну, а кількість тих, хто вважає Україну 
екстремістською або фашистською країною, становить менше 0,2%.

Як і у 2015 році, нинішнє опитування показує, що найбільшою перешкодою для членства України в ЄС 
є корупція, боротьбу з якою пріоритезували 43,1% респондентів у 2020 році (37,5% – у 2015 році).

Більшість респондентів (55%) підтримують членство України в ЄС. Підтримка членства України в 
НАТО також значна (38%), але ця відповідь не здобула підтримки більшості.

У 2020 році кількість респондентів, які асоціюють Україну з Росією, становить 9,1%, тоді як лише п’ять 
років тому ця категорія була вдвічі більшою (18%).

Це свідчить про чітке відмежування України від РФ і відтак – про сприйняття української держави, яка 
є незалежною від Росії.

Найпопулярнішою відповіддю щодо підтримки України проти російської агресії (21,5%) є продовження 
санкцій ЄС щодо Росії.
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ОСОБЛИВОСТІ КРАЇН

Усі країні мають дуже відмінні асоціації з Україною.

Так, Польща здебільшого асоціює Україну з іммігрантами (25,8%) та з бідністю (25%), і лише після 
цього – з війною.

Водночас у Німеччині та Франції найпопулярніші асоціації пов’язані з Росією та війною. Більшість 
французьких респондентів (15,5%) асоціюють Україну з Росією, з війною та конфліктами (13,1%) та зі 
Східною Європою (10,6%). 

Топ-3 асоціації Німеччини пов’язані з Росією (війна, вторгнення до Криму та Росія), що становить 
майже половину респондентів (47,5%).

У випадку Німеччини та Франції популярність асоціацій із війною можна пояснити тим, що через 
роль Берліна та Парижа у нормандському форматі тема війни України з Росією звучить у цих країнах 
більше, ніж в інших.

Загалом у Франції, Німеччині та Польщі більшість асоціацій, що входять до першої десятки, є 
негативними.

Інша ситуація в Італії, де тема російсько-української війни майже відсутня в суспільній думці – її 
згадують лише 0,6% респондентів.

Італійці – серед тих, хто має найбільш позитивне ставлення до України.

Серед десятки найпопулярніших асоціацій є лише одна негативна («іммігранти / безробіття»), тоді 
як решта або нейтральні, наприклад, «газ / енергетичні ресурси», «політика», або позитивні, такі як 
«культура / історія» або «українські друзі».

ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО ЄС

Що стоїть на перешкоді членства України до ЄС?

Викорінення корупції респонденти оцінюють як пріоритет номер один. Цю відповідь наводять в 
усіх досліджуваних країнах, але рівень її підтримки різний: найбільший (понад 58%) він у Німеччині, 
найменший (хоча і належить до пріоритетних) – в Італії (29,1%).

Показово, що у 2015 році викорінення корупції також було визначено першочерговим завданням 
33% респондентів.

Другим за значенням пріоритетом є суттєве покращення економічної ситуації. Усі країни 
відзначають посилення економіки як другий пріоритет, за винятком Франції, де відновлення 
територіальної цілісності вважають важливішим.

Загалом, якщо орієнтуватись на громадську думку, територіальна цілісність не постає як перешкода 
для інтеграції України до ЄС або виявляється найменшою проблемою у ранжуванні з трьох варіантів, 
представлених в опитуванні.

Підтримка членства України в ЄС та НАТО не є лінійною в досліджуваних країнах, Більшість 
респондентів (55%) підтримують членство України в Євросоюзі.

Водночас підтримка НАТО сягає 38%, що означає, що ця ідея недостатньо популярна. З іншого боку, 
кількість тих, хто вважає, що Україна не повинна вступати до ЄС та НАТО, знаходиться на рівні 28,5%.

Поміж країн дослідження значна підтримка членства України в ЄС спостерігається у Польщі 
(69,5%) та Італії (61,6%).

Водночас у Німеччині (47%) та Франції (42,6%) ідея членства Україні в ЄС не здобула підтримки 
більшості.

Ідея членства України у НАТО не має підтримки більшості у всіх країнах дослідження.

Найбільш відкритою до членства України в НАТО є Франція (39,9%), далі йдуть Польща (33,3%) та 
Німеччина з Італією, які мають однакові показники підтримки цієї відповіді (31,3%).

ПІДТРИМКА У БОРОТЬБІ З РОСІЙСЬКОЮ АГРЕСІЄЮ

У питанні підтримки України проти російської агресії більшість респондентів надають перевагу 
продовженню санкцій проти Росії (21,5% позначили цю відповідь як першочерговий пріоритет).

Детальніше: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/18/7116664/

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/11/18/7116664/
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Шановні виконавці проєктів розвитку потенціалу вищої 
освіти!

На виконання запиту  Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 
(ЕАСЕА) щодо впливу проєктів розвитку потенціалу вищої освіти конкурсів 2015-2017 рр. запрошуємо 
узяти участь у наступних опитуваннях:

- Вплив проєктів розвитку потенціалу вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ на індивідуальному рівні 
– даний опитувальник просимо максимально розповсюдити серед усіх учасників проєкту – команди, 
учасників мобільності (якщо передбачено проєктом), семінарів, навчальних візитів, інших заходів тощо.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiBTzOjNnkNmoeOvzHt785dvOSndotDBxfpRLzZz3pAkJ3IA/
viewform

- Вплив проєктів розвитку потенціалу вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ на інституційному рівні – 
даний опитувальник просимо заповнити один раз від ЗВО (організації), що є учасником проєкту. Якщо 
ЗВО (організація) релізує декілька проєктів, просимо заповнити даний опитувальник декілька разів, 
обравши при цьому у відповідному питанні необхідний проєкт.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFtraeRDk-2untJg6oWR_eINO8Bjd4chb1Ro4g8vz1pM2WFg/
viewform

- Вплив проєктів розвитку потенціалу вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ на національному/
секторальному рівні – даний опитувальник просимо заповнити один раз від ЗВО (організації), що 
є учасником проєкту. Якщо ЗВО (організація) релізує декілька проєктів, просимо заповнити даний 
опитувальник декілька разів, обравши при цьому у відповідному питанні необхідний проєкт.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1XoFeBYDll89jzlcDUfcXapfjKh4vrRG9Bzh0af4bND29cA/
viewform

Просимо заповнити опитувальники до 2 грудня 2020 року.

Дякуємо за співпрацю!

З повагою,

Команда Національного Еразмус+ офісу в Україні

Половина українців підтримує вступ до ЄС, 41% за членство 
в НАТО

Вступ України до Євросоюзу підтримують 49% українців, 
тоді як членства у НАТО прагнуть трохи менше - 41%.

Про це свідчать результати опитування Київського 
міжнародного інституту соціології (КМІС), презентовані в 
середу на пресконференції в агентстві «Інтерфакс-Україна», 
повідомляє «Європейська правда».

49% українців вважають, що Україна має прагнути вступу 
до Європейського Союзу.

27% виступають за неприєднання ні до ЄС, ні до Євразійського економічного союзу, 13,8% підтримують 
вступ до ЄврАзЕС.

41% українців вважають, що країна має прагнути до членства в НАТО. 

37,1% заявили, що Україна має бути нейтральною чи позаблоковою державою, 13% виступили 
за членство в Організації договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Опитування було проведене з 17 по 24 жовтня методом CATI, телефонних інтерв’ю з використанням 
комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів на всіх підконтрольних уряду 
України територіях.

Під час дослідження було опитано 1502 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,6%.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/11/11/7116394/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiBTzOjNnkNmoeOvzHt785dvOSndotDBxfpRLzZz3pAkJ3IA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiBTzOjNnkNmoeOvzHt785dvOSndotDBxfpRLzZz3pAkJ3IA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFtraeRDk-2untJg6oWR_eINO8Bjd4chb1Ro4g8vz1pM2WFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFtraeRDk-2untJg6oWR_eINO8Bjd4chb1Ro4g8vz1pM2WFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1XoFeBYDll89jzlcDUfcXapfjKh4vrRG9Bzh0af4bND29cA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1XoFeBYDll89jzlcDUfcXapfjKh4vrRG9Bzh0af4bND29cA/viewform
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/11/11/7116394/
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Як сприймають Україну в країнах ЄС?
У західній моделі схвалення державних рішень громадська думка відіграє особливо важливу роль. 

Від початку російської агресії у 2014 році Україну підтримують її партнери, зокрема західні країни, що 
допомагає українській державі протидіяти кремлівській агресії та сприяє проведенню реформ.

Щоб зрозуміти настрої щодо України, Центр «Нова Європа» (ЦНЄ) здійснив дослідження громадської 
думки у кількох найбільших європейських державах. Загальною метою опитування було дізнатись, якою 
є громадська думка щодо України, а також виявити найбільш поширені асоціації з українською державою. 
Дані, які отримав ЦНЄ, будуть використані для розробки фактологічних підходів для взаємодії України з 
країнами дослідження. Опитування 2020 року актуалізує результати дослідження, яке було проведене у 
2015 році, що підвищує цінність отриманих даних.

Опитування громадської думки було проведене у Франції, Німеччині, Італії та Польщі соціологічним 
агентством «Kantar Profiles Division» на замовлення Центру «Нова Європа». Загалом понад 4 тис. 
респондентів віком від 18 до 65+ років відповіли на шість запитань, включно з одним відкритим. 
Респонденти у кожній країні були відібрані у такий спосіб, щоб пропорційно представляти різні групи за 
статтю, віком та регіонами мешкання. Відповіді були зібрані через онлайн-опитування, яке проводилось 
із 22 по 29 вересня 2020 року. 

PDF-версія дослідження досутпна тут.

Джерело: http://neweurope.org.ua/analytics/yak-spryjmayut-ukrayinu-v-krayinah-yes/?fbclid=IwAR19L-
cKnSa8-3_TI7PzWElsFTvccKqbsbuNI6uKkjx3f4sola2WoePERew

http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/What-is-Ukraine-s-perception-in-the-EU_ukr_web.pdf
http://neweurope.org.ua/analytics/yak-spryjmayut-ukrayinu-v-krayinah-yes/?fbclid=IwAR19L-cKnSa8-3_TI7PzWElsFTvccKqbsbuNI6uKkjx3f4sola2WoePERew
http://neweurope.org.ua/analytics/yak-spryjmayut-ukrayinu-v-krayinah-yes/?fbclid=IwAR19L-cKnSa8-3_TI7PzWElsFTvccKqbsbuNI6uKkjx3f4sola2WoePERew
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В ОП заявили, що Україна наполягає на перегляді Угоди про 
асоціацію з ЄС

Українська влада хоче оновити Угоду, 
адже бачить нові реалії

Генеральний директор Директорату 
з питань зовнішньої політики Офісу 
Президента Андрій Буквич зазначив, що 
Україна наполягає на перегляді Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. Про це 
повідомляє «Укрінформ».

За словами Буквича, президент України 
Володимир Зеленський намагається 
постійно підвищувати градус амбітності 
євроінтеграційних прагнень України.

«Україна, Президент України постійно намагаються підвищувати градус амбітності наших 
євроінтеграційних бажань, того, що ми хочемо зробити... Перегляд Угоди про асоціацію - це, безперечно, 
наш дороговказ, у тому числі у проведенні реформ. Ми кажемо: ми хочемо оновити, ми бачимо нові 
реалії», - наголосив представник Офісу.

Крім цього, коли йдеться про оновлення Угоди про асоціацію, то мається на увазі не лише її торговельна 
частина, а й секторальні.

Водночас Андрій Буквич запевнив, що президент, уряд, профільні віцепрем’єр-міністри та міністри 
налаштовані чітко виконувати Угоду і підтримувати євроінтеграцію України.

Нагадаємо, нещодавно за підсумками двостороннього саміту в Брюсселі Україна та Європейський Союз 
досягли домовленості про оновлення Угоди про асоціацію, а попередня робота по кількох напрямках вже 
почалася.

Джерело: https://zik.ua/news/politics/v_op_zaiavyly_shcho_ukraina_napoliahaie_na_perehliadi_uhody_pro_
asotsiatsiiu_z_yes_987416

ЄС готовий підтримувати українських вчених
Європейський Союз готовий підтримувати 

українських дослідників у конкурсах програми 
«Горизонт Європа», що будуть зосереджені на 
боротьбі з пандемією.

Про це йшлося під час засідання спільного 
комітету з питань досліджень та інновацій 
Україна – ЄС, що було проведено Міністерством 
освіти і науки України та Генеральним 
директоратом з питань досліджень та інновацій 
Європейської Комісії.

У ході засідання члени комітету обговорили 
питання участі України в програмі досліджень 
та інновацій «Горизонт Європа», оновлення 
дорожньої карти інтеграції України до 
європейського дослідницького простору та продовження імплементації підходу смарт-спеціалізації в 
регіонах України.

Також була відзначена важливість спільних зусиль та об’єднання дослідницької потужності в контексті 
протидії COVID-19.

«Європейський Союз готовий підтримувати українських дослідників у конкурсах ініціативи 
«Європейський зелений курс», складовій програми «Горизонт Європа», що зосереджуватиметься на 
боротьбі з пандемією, та в межах плану дій «ERAvsCORONA», - йдеться у повідомленні Міністерства освіти 
і науки за результатами засідання спільного комітету з питань досліджень та інновацій Україна – ЄС.

Джерело: https://osvita.ua/vnz/77466/

https://zik.ua/news/politics/v_op_zaiavyly_shcho_ukraina_napoliahaie_na_perehliadi_uhody_pro_asotsiatsiiu_z_yes_987416
https://zik.ua/news/politics/v_op_zaiavyly_shcho_ukraina_napoliahaie_na_perehliadi_uhody_pro_asotsiatsiiu_z_yes_987416
https://osvita.ua/vnz/77466/
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ЄС підтримує Україну у впровадженні реформи 
держуправління

24 листопада Міністр Кабінету Міністрів України Олег 
Немчінов взяв участь у Стратегічному діалозі Україна-ЄС з 
питань реформування державного управління.

Разом з представниками Європейської Комісії, Представництва 
Європейського Союзу в Україні, програми OECD/SIGMA, проекту 
EU4PAR, міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, 
Національного агентства з питань державної служби та Офісу 
реформ Кабінету Міністрів України проговорили ключові 
результати та можливості подальшої співпраці для успішної 
реалізації реформи державного управління.

2020 рік є останнім для бюджетної підтримки України 
Європейським Союзом у межах програми «Підтримка 
комплексного реформування державного управління в Україні». 
За попередньою оцінкою, виконання індикаторів програми 
становитиме близько 70 %.

«Для нас є важливим виконання всіх взятих зобов’язань і продовження співпраці з ЄС. Ми вже багато 
зробили, розпочали масштабні зміни в багатьох сферах державного управління та маємо позитивні 
результати, зокрема щодо надання адмінпослуг і діджиталізації. Реформа державного управління 
залишається пріоритетом нашого Уряду. Але попереду ще багато роботи», - підкреслив Олег Немчінов.

Незважаючи на негативні наслідки, пов’язані з пандемією COVID 19, Уряд працює над вирішенням 
наступних пріоритетних завдань - відновлення конкурсів у безпечному режимі на посади державної 
служби, внесення змін до Закону «Про державну службу» в частині класифікації посад і оплати праці, 
скасування статті 87-1 щодо політичних звільнень, ухвалення Закону «Про адміністративну процедуру» 
в Парламенті.

«Оскільки ці кроки потребують ухвалення відповідного законодавства, ми активно співпрацюємо з 
нашими колегами у Верховній Раді, зокрема з профільними комітетами», - зазначив Міністр КМУ.

Також Уряд розпочав оновлення Стратегії реформування державного управління до 2025 року шляхом 
широкого діалогу та узгодження пріоритетів реформування відповідно до європейських принципів 
належного урядування.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/oleg-nemchinov-yes-pidtrimuye-ukrayinu-u-vprovadzhenni-
reformi-derzhupravlinnya

Стратегічний діалог Україна – ЄС: обговорили можливість 
проведення конкурсів на посади, де проводився добір, 
впродовж року

Представники Європейської Комісії, Представництва Європейського Союзу в Україні, програми OECD/
SIGMA, проекту EU4PAR, міністерств, Секретаріату Кабінету Міністрів України, НАДС та Офісу реформ КМУ 
обговорили прогрес виконання Стратегії реформування державного управління під час Стратегічного 
діалогу Україна – ЄС, який відбувся 24 листопада.

Голова НАДС Наталія Алюшина акцентувала увагу на стратегічних завданнях, над якими Агентство 
працює в рамках створення професійної та доброчесної державної служби, а саме: повернення до 
конкурсного відбору на посади державної служби, реформування системи оплати праці держслужбовців, 
впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами.

«Нам багато що вдалося зробити в рамках реформи державної служби. Втім попереду ще багато 
важливих кроків до повного завершення розпочатих масштабних змін. Хочу відмітити, що позитивні 
результати маємо завдяки ефективній співпраці з командою представників ЄС. Сподіваємося на 
продовження розпочатої роботи задля створення сучасної державної служби. Адже ті зміни, які вже 
відбулися, засвідчують правильність обраного шляху», - підкреслила Наталія Алюшина.

Детальніше: https://www.kmu.gov.ua/news/strategichnij-dialog-ukrayina-yes-obgovorili-mozhlivist-
provedennya-konkursiv-na-posadi-de-provodivsya-dobir-vprodovzh-roku

https://www.kmu.gov.ua/news/oleg-nemchinov-yes-pidtrimuye-ukrayinu-u-vprovadzhenni-reformi-derzhupravlinnya
https://www.kmu.gov.ua/news/oleg-nemchinov-yes-pidtrimuye-ukrayinu-u-vprovadzhenni-reformi-derzhupravlinnya
https://www.kmu.gov.ua/news/strategichnij-dialog-ukrayina-yes-obgovorili-mozhlivist-provedennya-konkursiv-na-posadi-de-provodivsya-dobir-vprodovzh-roku
https://www.kmu.gov.ua/news/strategichnij-dialog-ukrayina-yes-obgovorili-mozhlivist-provedennya-konkursiv-na-posadi-de-provodivsya-dobir-vprodovzh-roku

