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Робоча група 1: Демократія, права людини, 
належне урядування та стабільність

«Міжнародні конфлікти на території
країн Східного партнерства: яка роль
ЄС?» (Рада зовнішньої політики
«Українська призма»)

• Дослідження «ЄС та конфлікти на
території Східного партнерства: 
уроки для України»

• Онлайн подія «The EU Role in Conflict 
Resolution in the Eastern Partnership» 
10 листопада

• Стаття «Восточное партнерство как
тест серьезности ЕС в 
урегулировании международных
конфликтов»



Робоча група 1: Демократія, права людини, 
належне урядування та стабільність

«Посилення громадської участі в запобіганні та протидії
гендерно зумовленому та домашньому насильству» 
(Бюро соціальних та політичних розробок)

• Дослідження «Посилення громадської участі в 
запобіганні та протидії гендерно зумовленому та
домашньому насильству»

• Обговорення Ростислава Дзундзи з Нелею 
Яковлевою, головою підкомітету з питань гендерної 
рівності та протидії дискримінації комітету з прав 
людини Верховної Ради України, перспективу 
ратифікації Стамбульської конвенції 26 листопада.

• Відкрите звернення УНП ФГС СхП до депутатів 
Верховної ради України щодо ратифікації 
Стамбульської конвенції, грудень 2020



Робоча група 1: Демократія, права людини, 
належне урядування та стабільність

COVID-19: реагування та
виклики інформаційної
політики уряду у сфері свободи
пересування (Аналітичний
центр «Європа без бар’єрів»)

• Дослідження «Інформаційна
політика та комунікація
обмежень свободи
пересування під час пандемії»



Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з 
політиками ЄС

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)

• Дослідження «Як покращити доступ
МСП в Україні до фінансових ресурсів
ЄС під час пандемічної кризи»

• Автори дослідження отримали лист від 
Львівської обласної асоціації малого та 
середнього підприємництва з 
позитивною оцінкою та готовністю 
використовувати рекомендації в своїй 
діяльності, 11 листопада 2020



Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з 
політиками ЄС

Цифрові трансформації в Україні: чи
відповідають вітчизняні інституційні
умови зовнішнім викликам та
європейському порядку денному? 
(Поліський фонд міжнародних та
регіональних досліджень)

• Дослідження «Цифрові 
трансформації в Україні: чи 
відповідають вітчизняні інституційні 
умови зовнішнім викликам та 
європейському порядку денному?»

• Онлайн-презентація 30.11.2020



Робоча група 3: Довкілля, зміни клімату та 
енергетична безпека

Розвиток відновлюваної енергетики та
створення балансуючих потужностей - аналіз
викликів для стійкості енергосистеми України в 
розрізі досягнення енергетичних та
кліматичних цілей (Європейсько-українське
енергетичне агентство, Національний
екологічний центр України)

• Дослідження «Розвиток відновлюваної
енергетики та створення балансуючих
потужностей – аналіз викликів для стійкості
енергосистеми України в розрізі досягнення
енергетичних та кліматичних цілей»

• Інформаційна кампанія ініціативи



Робоча група 3: Довкілля, зміни клімату та 
енергетична безпека

Довкільна та кліматична стійкість
Східного партнерства – оцінка
перспективи досягнення в Україні
(спільна ініціатива РГ3)

• Дослідження «Довкільна та
кліматична стійкість Східного
партнерства – оцінка перспективи
досягнення в Україні»

• Інформаційна кампанія ініціативи

• Онлайн захід “Довкільна та 
кліматична стійкість Східного
партнерства – оцінка перспективи
досягнення в Україні”, 12 січня
2021 року



Робоча група 4: Контакти між людьми

Програми та інструменти підтримки розвитку
інноваційної сфери України (Агенція Європейських
Інновацій)

• Дослідження «Програми та інструменти
підтримки розвитку інновацій в Україні»

• 13 жовтня 2020 року ГО АЄІ разом з 
партнерами провела у Львові Регіональний
форум інноваторів та підприємців Львівщини

• 27 жовтня 2020 року  в режимі онлайн було
проведено відкриту дискусію на тему «Шляхи 
розвитку досліджень та інновацій в Україні»

• Матеріали дослідження використані автором 
Іваном Кульчицьким на виступі  10.12.2020 на 
панелі СхП «Research&Innovation», на форумі 
11.12.2020 «День досліджень та інновацій в 
Україні»



Робоча група 4: Контакти між людьми

Освітня траєкторія: розвиток системи
освіти у післякризовий період
(Молодіжна організація «СТАН»)

• Дослідження «Освітня траєкторія: 
розвиток системи освіти у 
післякризовий період»

• В рамках ініціативи було 
підготовлено просвітницьке відео 
щодо освітньої траєкторії молоді.



Робоча група 5: Соціально-трудова політика та 
соціальний діалог

Видимі та латентні наслідки
COVID 19 для регулювання
соціально-трудових відносин в 
сфері МСБ України (Профспілка
«Столиця-Регіони»)

• Дослідження «Видимі та
латентні наслідки COVID-19 
для регулювання соціально-
трудових відносин в сфері
МСБ України»



Робоча група 5: Соціально-трудова політика та 
соціальний діалог

Covid 19 та соціальний діалог в 
туристичній галузі: практика ЄС та
українські реалії (Всеукраїнська
професійна спілка працівників
туристичної галузі, санаторно-
курортної сфери та готельного
господарства, Рада Всеукраїнської
федерації роботодавців в сфері
туризму України)

• Дослідження «Covid19 та
соціальний діалог в туристичній
галузі: практика ЄС та українські
реалії»



Інша діяльність

• Організація засідань робочих груп

• Організація засідань Керівного комітету

• Проведення щорічної конференції УНП

• Організація участі членів УНП в засіданнях комітетів ВРУ

• Підготовка і поширення звернень від УНП та робочих груп

• Організація Стратегічної сесії для Керівного комітету

• Організація підготовки, друку та презентації моніторингового звіту про виконання 
Україною 20 досягнень СхП

• Підтримка роботи етичного радника

• Ведення сайту та фейсбук сторінки УНП



Дякую за увагу!



Контакти

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна

тел: +38-044-278-6360 

e-mail: institute@ier.kyiv.ua

Сайт: www.ier.com.ua

Facebook: IER.Kyiv

Twitter: Ier_Kyiv
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