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Звіт за підсумками навчальної поїздки в Київ 
 
01.05.2016 організація «Європейський обмін» та Фундація «Відкритий Діалог» 
розпочали проект «Підтримка молоді як імпульс для зміцнення демократії в Україні». 
Проект має на меті мотивувати українську молодь до безпосередньої участі у 
політичних та громадянських процесах  в Україні.  

На завершальному етапі студенти з 4-х міст України – Одеси, Харкова, Дніпра та Івано-
Франківська взяли участь у навчальній поїздці до Києва, яка тривала з 4.12.2016 по 
6.12.2016. Більшість учасників поїздки брали участь в першому етапі проекту – освітній 
поїздці до Берліну. Загальна кількість учасників, що приїхали до Києва – 22 студенти та 2 
школярів. Учасники мали можливість відвідати представництва дипломатичних місій 
країн Європейського Союзу, зокрема, Посольство Федеративної Республіки Німеччина в 
Україні та Представництво Європейського Союзу в Україні, побувати на екскурсії у 
Верховній Раді України, зустрітися з українськими політиками та представниками 
громадських організацій. 

Після прибуття до Києва учасники мали зустріч з Юлією Телешовою, представником 
Громадської Організації «Ліга Інтернів». Після цікавої презентації пані Телешової про 
можливості для студентів пройти практику у комітетах Верховної Ради України або ж в 
Адміністрації Президента, учасники задавали багато запитань про умови стажування у 
Верховній Раді, а також про можливості подальшого працевлаштування після успішного 
проходження практики. 
Більше про ГО «Ліга Інтернів» можна прочитати тут: http://www.interns.org.ua/  
 

 
                             Презентація Ю. Телешової , ГО «Ліга інтернів» 

 

http://www.interns.org.ua/
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Наступний день був для учасників надзвичайно насиченим. Понеділок розпочався з 
екскурсії до Верховної Ради України, де учасники мали змогу відвідали сесійну залу, в 
якій ухвалюються закони, більше дізнатися про історію й архітектуру сесійного будинку 
Верховної Ради, головного законодавчого органу України, а також про роботу народних 
депутатів. Студенти отримали незабутні враження від перебування у приміщенні 
найважливішого органу державної влади України  
Більше про діяльність ВРУ читайте тут: http://www.rada.gov.ua/                      

Потім учасники відвідали Посольство Німеччини в Києві, де мали нагоду дізнатися про 
структуру, напрямки діяльності та проекти, які воно підтримує. Під час зустрічі з паном 
Крістіаном Хаттендорффом, керівником відділу культури, студенти поспілкувалися про 
підтримку з боку Німеччини та ЄС в процесі впровадження реформ в Україні та багато 
дізналися про політичні та економічні зв'язки між Україною та Німеччиною. Також пан 
Хаттендорфф розповів про численні навчальні програми, які зараз є актуальними. 
Студенти цікавилися, як проходить процес комунікації німецьких дипломатичних місій з 
німецькими урядовцями, чи впливають вони на роботу дипломатичних місій в тих чи 
інших країнах. Не менш актуальним було питання про поширення німецької літератури 
серед українців та про існуючі програми її популяризації. 
Більше про Посольство Федеративної Республіки Німеччина можна дізнатися тут: 
http://www.kiew.diplo.de/  

Наступна зустріч була з паном Фабіо Делла Піаза, керівником відділу політики, та паном 
Ніколасом Берджем, керівником торгово-економічного відділу Представництва 
Європейського Союзу в Україні. Пан Фабіо Делла Піаза розповів про функції 
Представництва ЄС в Україні як організації, яка насамперед є посередником між 
Україною, країною, що хоче вступити до ЄС, та власне ЄС, і їхнє завдання – розтлумачити, 
як цей процес має відбуватися. Інша їхня функція – це налагодження контакту з 
урядовими організаціями, з громадянським суспільством та журналістами. Пан Делла 
Піаза висловив глибоку підтримку України у проведенні реформ, які зараз відбуваються 
в країні: реформи органів юстиції, децентралізація, боротьба проти корупції, поліпшення 
стану прав людини тощо. Також він погодився, що боротьба з корупцією – це питання 
місяців, а не днів, і головне – що Україна уже стала на шлях цих реформ. Студентів також 
цікавив можливий вплив результатів виборів у Франції на настрої в ЄС та чи не 
спричинить це зміни курсу ЄС стосовно України. Також порушувалися питання 
безвізового режиму між Україною та ЄС, а також ставлення в ЄС до Росії в контексті 
продовження санкцій. 

Пан Бердж розповів учасникам про економічний напрям роботи Представництва ЄС, про 
кроки, які робляться для економічної стабілізації України, а також про ключові реформи, 
які для цього необхідні. Він підкреслив велику заслугу уряду на шляху до здобуття 
енергетичної незалежності країни, а також нагадав про перепони і загрози, зокрема, 
ескалацію конфлікту на Сході. Учасники були зацікавлені питаннями з області економіки, 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kiew.diplo.de/


 

  Підтримка молоді як імпульс для зміцнення демократії та громадянського суспільства в Україні 

За підтримки:    

 www.facebook.com/jugendprojektKDODF 

 

 

зокрема, їх цікавила загальна картина інвестиційного клімату в Україні та яким чином 
студенти можуть підтримати економіку. 
Більше дізнатися про Представництво ЄС в Україні можна  тут:  
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk  

 
Зустріч у Представництві Європейського Союзу в Україні 

Завершився день відкритою дискусією на тему «Європейська інтеграція України: чого 
вдалося досягти після Революції Гідності». Запрошені спікери Бенедікт Херрманн, 
Представництво Європейського Союзу в Україні, Віола фон Крамон, Союз 90/Зелені, 
Тарас Качка, Міжнародний фонд «Відродження», та Наталія Сенаторова, 
Європейський Молодіжний Парламент в Україні, висловили своє бачення актуальних 
тем, пов’язаних з курсом України на Євросоюз.  Дискусію модерувала Марія Симонова, 
представник Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.  До участі у 
заході були запрошені студенти та громадські активісти, які цікавляться питаннями 
європейської інтеграції, а також процесами політичних та суспільних змін в країні. 

Детальний звіт за підсумками дискусії можна переглянути за посиланням: 
http://ua.odfoundation.eu/a/8012,zvit-za-pidsumkami-diskusiyi-ievropeyska-integraciya-
ukrayini-chogo-vdalosya-dosyagti-pislya-revolyuciyi-gidnosti1  

Наступного дня, у вівторок, 06.12.2016, учасники мали зустріч з Віктором Артеменком та 
Вадимом Міським, представниками Реанімаційного Пакету Реформ (РПР) – однієї з 
найбільш відомих ініціатив українського громадянського суспільства, що виникла під час 
Євромайдану. Спочатку пан Артеменко пояснив студентам структуру РПР, яка об’єднує 
68 громадських організацій, що сформували 23 експертні групи,  та розповів про цілі, які 
перед собою ставить організація. Пан Міський презентував Дорожню Карту Реформ та 
розповів про успіхи РПР за 2,5 роки їх існування. Експерти поділилися досвідом 
проведення акцій протесту і пояснили, що влада найкраще сприймає критику через ЗМІ, 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
http://ua.odfoundation.eu/a/8012,zvit-za-pidsumkami-diskusiyi-ievropeyska-integraciya-ukrayini-chogo-vdalosya-dosyagti-pislya-revolyuciyi-gidnosti1
http://ua.odfoundation.eu/a/8012,zvit-za-pidsumkami-diskusiyi-ievropeyska-integraciya-ukrayini-chogo-vdalosya-dosyagti-pislya-revolyuciyi-gidnosti1
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адже якщо про щось говорять телеканали країни, значить про це говорить суспільство. 
Це була одна з найбільш мотивуючих зустрічей для студентів, які мали змогу отримати 
оцінку процесу проведення Україною реформ, а також дізнатися, наскільки 
представники влади й офіційних структур готові до співпраці з експертами з 
громадського середовища. 
Більше про діяльність РПР можна подивитися тут: http://rpr.org.ua/   

Наступна зустріч була з Марселем Рьотігом, директором регіонального офісу «Діалог 
Східна Європа», Фонд ім. Фрідріха Еберта. Під час зустрічі учасники дізналися про 
основні напрямки роботи офісу «Діалог Східна Європа», а також про проекти, в яких 
студенти та молоді громадські активісти можуть брати участь. Найбільше зацікавлення 
викликали програма Демократичної академії Фонду, яка дає можливість українцям, 
росіянам та білорусам пройти дистанційне навчання з отриманням сертифікатів, а також 
онлайн-журнал «IPG - Міжнародна політика та суспільство», який є онлайн-платформою 
для діалогу з питань міжнародної політика та безпеки. Пан Рьотіг також анонсував 
проведення дослідження молодіжного клімату в Україні. Схожі дослідження вже 
проводились у Грузії та Вірменії, тому по завершенню усі охочі зможуть отримати ще й 
порівняльну аналітику молодіжного руху у трьох вищезазначених країнах. Завершилась 
зустріч обговоренням рівня взаємодії німецьких політичних фондів. Пан Рьотіг 
підкреслив, що, незважаючи на політичне змагання фондів в середині Німеччини, за 
кордоном, зокрема в Україні, фонди співпрацюють, бо мають спільне бажання 
розповсюджувати принципи німецького плюралізму та демонструвати різноманіття 
німецького політичного середовища. 
Більше про діяльність регіонального офісу «Діалог Східна Європа»  Фонду ім. Фрідріха 
Еберта можна дізнатися за посиланням: https://www.facebook.com/fesdee/ 

Наостанок відбулося знайомство студентів із роботою офісу найпотужнішої 
антикорупційної мережі в світі та її представництва в Україні – Transparency International 
Ukraine. Представники організації Тетяна Шевчук та Віктор Нестуля розповіли про 
діяльність ТІ Україна, їхні проекти та кампанії, в тому числі, про систему публічних 
електронних закупівель «ProZorro»  та можливість для студентів пройти стажування в «ТІ 
Україна».  

Пані Тетяна розповіла про місію «Тransparency International Україна» – обмеження 
зростання корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності та доброчесності 
публічної влади і громадянського суспільства. Учасників цікавило, чи співпрацює 
організація з регіональними антикорупційними ГО, чи змінилися позиції України в 
рейтинговому списку після Майдану,  чи планується співпраця з ВНЗ, і з якими саме. На 
завершення пані Тетяна висловила надію, що у майбутньому більшість учасників 
долучиться до громадського сектору. 

http://rpr.org.ua/
https://www.facebook.com/fesdee/
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                                  Зустріч з Тетяною Шевчук та Віктором Нестулею, Transparency International Ukraine 

Іншу частину зустрічі студенти провели за розмовою з Віктором Нестулею, директором 
програми інноваційних проектів, який розповів більш детально про структуру і роботу 
«ProZorro». Основна мета – це суттєве зниження корупції під час закупівель за публічні 
кошти, досягнення максимальної ефективності та економії. Успішна реалізація проекту 
має повернути довіру бізнесу до держави та стимулювати його до участі в держаних 
тендерах. Пан Віктор розповів про процедури, які організація впроваджує, і про 
основний елемент «ProZorro» – моніторинг, який надає детальний опис розрахунку 
державних закупівель: чи виконано все за законом, чи не пропущені якісь кроки і чи 
немає махінацій з боку тієї чи іншої сторони.  
Більше про діяльність «Тransparency International Україна» можна дізнатися за 
посиланням: http://ti-ukraine.org/  

Команда проекту була надзвичайно вражена активністю і зацікавленістю молоді в 
актуальних питаннях сьогодення. Учасники ж дякували за насичені, наповнені 
зустрічами та подіями три дні та обіцяли підтримувати зв’язок і, можливо, в 
майбутньому втілити в життя спільні проекти. 

 

 

 

Відвідайте наші сторінки у мережі Facebook:   
Проект «Підтримка молоді як імпульс для зміцнення демократії в Україні» у FB: 
https://www.facebook.com/jugendprojektKDODF/  
Сторінка Фундації «Відкритий Діалог»: https://www.facebook.com/ODFUKR/   
Сторінка організації European Exchange: https://www.facebook.com/Europ%C3%A4ischer-Austausch-
European-Exchange-205531692842267/?ref=br_rs  
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