
 
 

 

Програма щорічної конференції Української національної платформи  

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, 2020 
Онлайн 

 

 

День 1, 28 жовтня 

11:00 – 11:10 Вступне слово координатора Української національної платформи Юрія 
Вдовенка про події минулого року 
 
11:10 - 11:15 Технічні аспекти проведення дискусії (Ірина Коссе) 
 
11: 15 – 13:00 Роль ЄС у врегулюванні міжнародних конфліктів на території держав Східного 
партнерства 
Питання до обговорення:  

 Наскільки чіткою та послідовною є роль ЄС у попередженні та врегулюванні 
міжнародних конфліктів?  

 Які з зовнішньополітичних інструментів є найбільш дієвими для врегулювання та 
постконфліктного відновлення постраждалих територій?  

 Санкції ЄС як вплив на сторону конфлікту: наскільки дієвий цей механізм для 
врегулювання ?  

 ЄС як учасник переговорного формату: чи є позитивні практики в контексті конфліктів у 
країнах СхП?  

 Цивільні місії Спільної політики безпеки та оборони ЄС як елемент фасилітації та 
сприяння розв’язанню конфлікту: досвід України та Грузії  

 Чи варто очікувати посилення заангажування ЄС у врегулюванні конфліктів в державах-
партнерах СхП в новому середньостроковому горизонті? 

 
Модератор: Геннадій Максак, Рада зовнішньої політики «Українська призма» 
Доповідачі:  
Вадим Галайчук, Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань 
інтеграції України з Європейським Союзом 
Володимир Копчак, керівник Південно-Кавказького філіалу Центру досліджень армії, 
конверсії та роззброєння 
Сергій Герасимчук, Група стратегічних та безпекових студій 
Марія Золкіна, Фонд «Демократичні ініціативи» 
Артем Філіпенко, Завідувач сектору досліджень Південного регіону НIСД  
 
 

 
 



 
 

 

День 2, 29 жовтня 
Звітна сесія 

 
11:00 – 12:30 Презентація ініціатив, підтриманих УНП  
Модератор: Ірина Коссе, координатор проєкту “Підтримка діяльності УНП” 
Спікери (регламент виступу - 10 хвилин): 

 Геннадій Максак, презентація ініціативи «Міжнародні конфлікти на території країн 
Східного партнерства: яка роль ЄС?» (Рада зовнішньої політики “Українська призма”, 
РГ1) 

 Ірина Куропась, презентація ініціативи «Доступ малого та середнього бізнесу до 
фінансових ресурсів ЄС: як Україні використати можливості отримання фінансової 
підтримки з ЄС для розвитку МСП під час пандемічної кризи» (Агенція місцевого 
економічного розвитку Яворівщини, РГ2) 

 Максим Корявець, презентація ініціативи «Цифрові трансформації в Україні: чи 
відповідають вітчизняні інституційні умови зовнішнім викликам та європейському 
порядку денному?» («Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень”, РГ2) 

 Руслан Гаврилюк, презентація ініціативи «Довкільна та кліматична стійкість Східного 
партнерства – оцінка перспективи досягнення в Україні» (спільна ініціатива від РГ3) 

 Олександра Гуменюк, презентація ініціативи «Розвиток відновлюваної енергетики та 
створення балансуючих потужностей – аналіз викликів для стійкості енергосистеми 
України в розрізі досягнення енергетичних та кліматичних цілей» (EUEA/Європейсько-
Українське Енергетичне Агентство, РГ3) 

 Іван Кульчицький, презентація ініціативи «Програми та інструменти підтримки 
розвитку інноваційної сфери України» (Агенція європейських інновацій, РГ4) 

 Ярослав Мінкін, Юлія Любич, презентація ініціативи «Освітня траєкторія: розвиток 
системи освіти у післякризовий період» (Молодіжна організація «СТАН», РГ4) 

 В’ячеслав Рой, презентація ініціативи «Видимі та латентні наслідки COVID 19 для 
регулювання соціально-трудових відносин в сфері МСБ України» (Всеукраїнська 
професійна спілка «Столиця-Регіони», РГ5) 

 Світлана Внучко, Тетяна Тимошенко, презентація ініціативи «Covid 19 та соціальний 
діалог в туристичній галузі: практика ЄС та український реалії» (Всеукраїнська 
професійна спілка працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та 
готельного господарства, РГ5) 

 
12: 30 – 13:30 Обговорення змін до Статуту УНП 
Модератор: Юрій Вдовенко, Національний координатор 
Спікер: Максим Корявець, координатор РГ2 
 
13:30 – 18:00 голосування за зміни до Статуту (онлайн на іншому майданчику) 
 
 
 



 
 

 
 
 

День 3, 30 жовтня 
Виборча сесія 

 
11:00 – 12:00 Презентація кандидатів для нового складу Керівного комітету УНП. Модератор 
Ірина Коссе 
 
12: 00 – 13:00 Робота в робочих групах. Презентація кандидатів на посади координаторів 
робочих груп, звіт координатора, планування діяльності 
Паралельні сесії: 
Робоча група 1: Демократія, права людини, належне урядування та стабільність (координатор 
Ірина Сушко) 
Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС (координатор Максим 
Корявець) 
Робоча група 3: Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека (координатор Руслан 
Гаврилюк) 
Робоча група 4: Контакти між людьми (координатор Іван Кульчицький) 
Робоча група 5: Соціально-трудова політика та соціальний діалог (координатор Світлана 
Внучко) 
 
13:00 – 13:30 Звіт координатора УНП (Юрій Вдовенко)  
 
13:30 – 15:00 Голосування за Національного координатора і координаторів робочих груп 
(онлайн на іншому майданчику)  
 
15:00 – 15:30 Презентація нового складу Керівного комітету УНП 
15:30 – 16:15 Презентація напрацювань робочих груп 
16:15 Закриття заходу 
 

 


