
 
 
 
Співпраця між Україною та ЄС: головні події січня 2013 року 

 
 
ЗНАЙТИ РОБОТУ ПІСЛЯ ДЕКРЕТУ: ЄС ЗАПУСКАЄ В УКРАЇНІ НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
 

Європейський Союз допомагає українцям знаходити можливості для 
поєднання професійного та сімейного життя. 30 січня у Києві 
презентували нову ініціативу Євросоюзу, що прагне допомогти 
реінтеграції матерів і батьків після відпустки з догляду за дитиною. 
Проект «Знову до роботи» є спільною ініціативою Євросоюзу та ВГО 
«Ліга соціальних працівників України». 
 
«Питання реінтеграції батьків стосується усіх країн», – говорить 
Сергій Полюк, координатор сектору охорони здоров’я та соціальної 
сфери Представництва Євросоюзу в Україні. За його словами, ЄС 
допомагає Україні скористатися найкращими практиками 
європейських країн, аби ліпше забезпечити права батьків та краще їх 

ре інтегрувати в професійне життя. Він сподівається, що реалізація проекту «сприятиме економічному 
розвитку, вплине на зростання рівня зайнятості та допоможе запобігти втратам інвестицій у людські 
ресурси». 
 
Щороку понад 120 тисяч батьків повертаються з декретної відпустки на ринок праці. 25-30% з них змушені 
звертатися до державної служби зайнятості, бо колишні працедавці не беруть їх на роботу. Це створює 
перешкоди для сприятливої професійної реінтеграції. 
 
Ініціатива, яка триватиме три роки, прагне врахувати найкращі 
приклади законодавства ЄС та досвід Швеції, Фінляндії, Німеччини, 
Норвегії й інших європейських країн. Її експерти розроблять 
нормативно-правові акти з питань професійної реінтеграції в Україні. 
Лідерам профспілок проект допоможе краще захищати права 
працівників із сімейними обов’язками.  
 
Зі слів Галини Жуковської, директора департаменту гендерної 
політики та оздоровлення дітей Мінсоцполітики, після декретної 
відпустки працівникам треба дати можливість навчатися. Експерти 
кажуть, що для повноцінного повернення у професійне середовище 
людині потрібно близько шести місяців. Допомогти можуть спеціальні 
програми реінтеграції. 
 
Світлана Толстоухова, президент ВГО «Ліга соціальних працівників України», сподівається, що результати 
проекту будуть впроваджені не лише на рівні державної політики, але й у практиці державних та приватних 
підприємств. Для заохочення програм реінтеграції проект розробить пропозиції податкових пільг для 
компаній, які їх впроваджують. 
 
Починаючи з грудня 2012 року, модель професійної реінтеграції батьків буде розроблена у пілотних регіонах 
проекту – Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській та Волинській областях та місті Києві. Після цього 
нові практики можуть поширюватися і в інших регіонах України. Завдяки їм українські матері та батьки 
дедалі рідше поставатимуть перед хибною дилемою між кар’єрою та дитиною. 
 
Більше інформації про проект «Знову до роботи» ви можете отримати за посиланням: 
http://znovudoroboty.org.ua/ua/pro-nas/pro-proekt 
 

http://znovudoroboty.org.ua/ua/pro-nas/pro-proekt


 
 
 
 
Контактна особа: 
Степан Тимочко, tymochko@znovudoroboty.org.ua,  +380 (044) 238-65-16 чи +380 (095) 44-034-24 
 
 
ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД – ІНТЕРВ’Ю 

 
Проблема ВІЛ/СНІДу в Україні є не лише медичною та соціальною: 
вона є також проблемою правовою. Люди, які живуть з ВІЛ чи хворі 
на СНІД, стикаються з частим порушенням своїх прав. Вони 
регулярно потребують правової допомоги, але рідко мають потрібні 
для неї ресурси. 
 
Починаючи з січня 2012 року, в Україні здійснюється проект 
«Розвиток мережі правової підтримки у сфері ВІЛ/СНІД», який 
фінансується Європейським Союзом. Представництво ЄС виділило на 
реалізацію ініціативи 450 тисяч євро; виконує проект Всеукраїнський 

правозахисний рух «Гідність». 
 
Головними завданнями цього всеукраїнського проекту є створення єдиної національної мережі юристів для 
надання безкоштовної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, засудженим, споживачам ін’єкційних наркотиків. 
Проект також проводить моніторинг порушень прав людини в сфері ВІЛ/СНІД. Крім того, він прагне 
зміцнити координацію між неурядовими організаціями та державним сектором України. 
 
Ми поспілкувалися з Тетяною Бордуніс, очільницею Всеукраїнського правозахисного руху “Гідність”. Адвокат 
з 30-річним досвідом, вона багато часу присвятила роботі у сфері захисту прав громадян України. 
 
Ваш проект здійснює моніторинг порушень прав людини у сфері ВІЛ/СНІДу. Якими, за Вашими оцінками, є 
типові порушення в Україні? 
 
За нашими даними, лідером у порушеннях є медична сфера. Існує декілька основних видів порушень: по-
перше, це відмова проводити лікування та надавати медичні послуги. По-друге, це розголошення ВІЛ-
позитивного статусу. Також існує проблема відсутності послуг та неналежне виконання медпрацівниками 
своїх обов’язків. 
 
Друге місце за кількістю порушень посідають правоохоронні органи. Зокрема, йдеться про порушення права 
на обстеження та лікування у слідчих ізоляторах та ізоляторах тимчасового утримання. В таких ситуаціях 
люди ще очікують рішення суду та їхнє процесуальне положення є невизначеним. 
 
Повний текст інтерв’ю: http://euukrainecoop.net/2013/02/05/legal-protection/  
 
 
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ВСІХ ГРОМАДЯН – ІНТЕРВ’Ю 

 
Чимало людей в Україні необізнані зі своїми правами та не мають ресурсів, щоби 
звернутися до юриста. Особливо потерпають бідні, наркозалежні, ув’язнені, а також 
люди, які живуть з ВІЛ-інфекцією та представники інших вразливих груп. Їх можна 
підтримати, надаючи безкоштовні консультації і допомагаючи їм обстоювати свої 
права. 
 
Від вересня 2012 року в Україні здійснюється проект співпраці між ЄС та Україною 
«Посилення правових можливостей вразливих груп населення у захисті їх прав». 
Він працює з мережею громадських приймалень у цілій низці областей України: 

Луганській, Одеській, Львівській, Тернопільській (Чортків), Миколаївській, Чернігівській, Сумській (Конотоп), 
Харківській, Херсонській та Київській. 

mailto:tymochko@znovudoroboty.org.ua
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На реалізацію цього дворічного проекту ЄС виділив понад 214 тисяч євро. Його здійснює Всеукраїнська 
асоціація громадських організацій «Українська Гельсінська Спілка з прав людини», до якої входять близько 
30-и українських організацій з захисту прав людини. 
 
З Аркадієм Бущенком (А.Б.), виконавчим директором Української Гельсінської Спілки, та Максимом 
Щербатюком (М.Щ.), її програмним директором, ми поговорили і про підтримку вразливим групам, і про 
загальні виклики української системи правосуддя.  
 
Ваш проект надає підтримку «вразливим групам» громадян. Про які саме категорії йдеться? 
 
А.Б.: До вразливих груп належать неповнолітні, наркозалежні, бідні та матеріально незахищені люди, які не 
здатні заплатити за правову допомогу, а також люди, які живуть з ВІЛ-інфекцією. До нас також звертаються 
люди, які перебувають у місцях позбавлення волі.  
 
Чи є якісь типові проблеми, з якими вони звертаються?  
 
А.Б.: Більшість проблем стосується соціально-економічних прав: виплат пенсій, заробітної платні тощо. Також є 
ті, що стосуються права власності. Достатньо багато скарг надходить до нас щодо несправедливого судового 
розгляду, його тривалості, чи щодо невиконання судових рішень. Є також скарги на міліцію, неналежні 
умови утримання. Останнім часом з’являються скарги на порушення свободи мирних зібрань та свободи 
вираження поглядів, доступу до інформації. 
 
Скільки звернень на рік ви отримуєте? 
 
М.Щ.: Щороку підтримку від наших консультаційних центрів (їх дванадцять по всій Україні) отримують 
приблизно 12 тисяч людей. Здебільшого ми їм надаємо інформацію чи консультацію, допомагаємо 
підготувати документи. Якщо ж ми бачимо, що є справа, яка порушує важливі питання суспільного інтересу 
та становить певну системну проблему, на яку можна вплинути, – ми наймаємо адвоката та надаємо 
належне юридичне представництво. 
 
Повний текст інтерв’ю: http://euukrainecoop.net/2013/02/05/helsinki/  
 
 
ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЕКТ TWINNING З МОДЕРНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ 

 
31 січня у Києві відбулася церемонія закриття проекту Twinning, що 
був націлений на модернізацію українських внутрішніх військ. Під час 
церемонії було підведено підсумки ініціативи та обговорено плани 
майбутньої спільної роботи. 
 
Проект, на виконання якого ЄС виділив 1,55 мільйонів євро, прагнув 
покращити ефективність роботи внутрішніх військ Міністерства 
внутрішніх справ (МВС) України. Фокусуючись на вдосконаленні 
системи охорони громадського порядку в Україні та захисті прав та 
свобод громадян, він зробив значний внесок у проведення ЄВРО-
2012: чемпіонат минув у спокійній атмосфері та без значних ексцесів. 
 

Ендрю Расбаш, координатор з питань співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні, вважає, що 
Twinning є «корисним, прямим та дуже ефективним інструментом». Він дає змогу українським державним 
службовцям тісно співпрацювати з найкращими експертами з країн ЄС, а це формує відносини довіри між 
українцями та європейцями.  
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Ініціатива стала поштовхом для змін знизу, пропонуючи українським внутрішнім війська елементи тактики, 
більш наближені до стандартів ЄС. Зокрема, йдеться про «м’яку» модель охорони порядку; спеціальні 
прийоми затримання осіб без завдання фізичної шкоди; балансування дії та протидії; координацію зусиль 
між різними правоохоронними органами (особливо під час масових заходів). 
 
В рамках проекту Україну відвідало близько ста фахівців з підтримки громадського порядку (переважно з 
Франції та Румунії), аби передати досвід своїм колегами із внутрішніх військ МВС України. 240 інструкторів 
внутрішніх військ України пройшли підготовку з нових тактик підтримки громадського порядку, особливо на 
 масових заходах (зокрема, під час чемпіонату Євро-2012). Майже 200 з них отримали відповідні 
сертифікати та право поширювати знання про європейське «ноу-хау» серед інших працівників галузі. Крім 
того, проект надав допомогу в розробці необхідних змін до законодавства та внутрішніх правил служби. 
 
Сьогодні результати проекту «використовуються для створення основи для реформ», – говорить генерал-
лейтенант Станіслав Шуляк, командувач внутрішніх військ МВС України. «Ми намагаємося покращити 
способи та методи роботи для підтримання громадського порядку», – додає він. 
 
Учасники церемонії погоджуються, що інструмент Twinning сприяє просуванню реформ у державі. Важливим 
аспектом європейської інтеграції України є впровадження істотних змін у системі роботи правоохоронних 
органів. Вони мають підвищити якість підтримки громадського порядку, водночас покращуючи захист прав 
та свобод громадян. 
 
Контекст 
 
Twinning - це інструмент інституційної розбудови, запроваджений Євросоюзом. Він об’єднує державних 
службовців з України та держав-членів ЄС задля обміну експертним досвідом та найкращими практиками у 
роботі над погодженими завданнями. 
 
Читайте також: 
 
Проект Twinning допомагає модернізувати внутрішні війська України 

ЕКОЛОГІЯ ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ – ІНТЕРВ’Ю 

Нещодавно Україна ухвалила Стратегію державної екологічної політики до 2020 
року та Національний план дій з охорони навколишнього природного 
середовища (2011 – 2015). Однією з цілей обох документів є наближення 
політики України у сфері екології до стандартів ЄС. Європейський Союз виділив 
35 млн. євро (у рамках Програми секторальної бюджетної підтримки[1]) на 
впровадження Стратегії та на допомогу Міністерству екології покращити захист 
довкілля в Україні. 
 
Ми зустрілися з Анною Голубовською-Онісімовою, експертом екологічного 
проекту ЄС*, щоб обговорити стан справ у реформуванні екологічної сфери в 
Україні. 
 
Як би ви описали роль Стратегії державної екологічної політики та 
Національного плану дій у наближенні України до європейських стандартів 
екологічної політики?  
 
Ці документи cкладають першу в історії України екологічну політику 
європейського гатунку. У документах чітко визначена мета такої політики та 
окреслена обмежена кількість цілей, яких слід досягати. Також вони містять 
перелік напрямів діяльності, яким надано пріоритетність – відповідно до кожної 
цілі. Окрім того, документи чітко визначають строки виконання певних завдань, в 

них прописані механізми моніторингу та звітування, а також індикатори успішної діяльності.  

http://euukrainecoop.net/2013/01/14/twinning/
http://euukrainecoop.net/2013/02/05/environment/#_ftn1


 
 
 
 
Усі ці характеристики створюють підґрунтя для регулярного звітування та оцінки ефективності впровадження 
запропонованих заходів, особливо, щодо роботи інструментів здійснення екологічної політики. 
 
Чи допоможе належне впровадження цих документів у наближенні стану українського довкілля до 
стандартів ЄС? 
 
Перший етап впровадження, який передбачено Національним планом дій, триватиме до 2015 року. Він 
зосереджуватиметься на стабілізації екологічної ситуації в країні. Екологічні проблеми в Україні достатньо 
складні; вони накопичувалися протягом багатьох років, починаючи з часів Радянського Союзу. Проте, 
ситуація вимагає залучення набагато більшої кількості ресурсів та часу, аби побачити реальні результати. 
 
Європейський Союз виділив 35 млн. євро у рамках Програми секторальної бюджетної підтримки на 
впровадження Стратегії державної екологічної політики. Які головні пріоритети цієї підтримки? 
 
Загальною метою усієї Програми є допомога Україні у впровадженні нової екологічної політики, окресленої 
у Стратегії. Зокрема, програма прагне підтримати інтеграцію екологічної політики у галузеві політики та 
політику територіального розвитку. Вона також націлена на наближення екологічного законодавства України 
до норм ЄС. Крім того, Програма прагне зміцнити інституційний потенціал Міністерства екології та 
природних ресурсів України, який би дозволяв впроваджувати нову екологічну політику (що полягає, 
зокрема, у спрощенні системи видачі природоохоронних дозволів; модернізації системи екологічного 
моніторингу; покращенні доступу до екологічної інформації та участі суспільства в ухваленні рішень, що 
впливають на довкілля). 
 
Також Програма зосереджується на чотирьох підгалузевих пріоритетах, а саме: стабілізації викидів в повітря 
електростанціями; поліпшенні якості поверхневих вод; збільшенні кількості переробленого побутового сміття і 
відходів; збільшенні площі природоохоронних територій (до 5,9% всієї території в 2011 році). 
 
Читати повний текст інтерв’ю: http://euukrainecoop.net/2013/02/05/environment/  
 
 
 
ЯК ЗНЯТИ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ? – ІНТЕРВ’Ю 

 
Для зняття технічних бар’єрів у торгівлі між ЄС та Україною Євросоюз 
започаткував Програму підтримки галузевої політики[1], виділивши на її 
реалізацію 39 мільйонів євро. Програму впроваджує Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України за підтримки спеціального 
Проекту технічної допомоги, що фінансується ЄС.  
 
Ми зустрілися з керівником проекту Стефаносом Іоакеімідісом та 
експертом з юридичних питань цієї ініціативи Дмитром Луценком, аби 
поговорити про безпеку продукції в ЄС та Україні, а також про технічні 
регламенти, стандарти та інші технічні бар’єри, що існують у двосторонній 
торгівлі.  
 
Що ви маєте на увазі, говорячи про технічні бар’єри в торгівлі? 
 
Продукція, яка потрапляє на ринок, має відповідати правилам безпеки, що 
визначаються складним масивом технічних регламентів, стандартів тощо. 
Держави – з міркувань безпеки – можуть застосувати технічні регламенти, 
аби захищати місцевих виробників від можливої конкуренції з боку 
імпорту.  
 

 

http://euukrainecoop.net/2013/02/05/environment/
http://euukrainecoop.net/2013/02/04/eu-ukraine-trade/#_ftn1


 
 
 
Наприклад, держава може стверджувати, що той чи той товар можна імпортувати лише тоді, коли його 
вироблятимуть згідно з національним технічним регламентом; інакше вона не вважатиме, що цей товар 
відповідає стандартам безпеки. Ось вам приклад технічного  бар’єру в торгівлі. 
 
Які існують шляхи розв’язання цієї проблеми? 
 
Для України одним з таких шляхів є наближення її системи технічного регулювання до європейської. Це 
наближення повністю відповідало би зобов’язанням, які Україна брала на себе, вступаючи до Світової 
організації торгівлі (СОТ). У Євросоюзі з 1985 року запроваджується так званий «Новий підхід», що легко та 
ефективно усуває технічні бар’єри у торгівлі між країнами-членами ЄС. 
 
Яка головна ідея цього «Нового підходу»?  
 
Цих ідей кілька. По-перше, було вирішено, що непотрібно на загальноєвропейському рівні запроваджувати 
регулювання щодо товарів, які становлять низький рівень ризику. По-друге, законодавство було обмежено 
«базовими вимогами до безпеки», що ґрунтуються на аналізі потенційних ризиків від споживання продукції. 
Якщо говорити про електричні прилади, наприклад, то користувача слід убезпечити від удару струмом, 
якщо він до них доторкнеться. З іншого боку, так званий «Старий підхід» визначав кожну технічну деталь – і 
цим детальним вимогам було складно відповідати. 
 
Стандарти «перекладають» ці базові вимоги на технічну мову. На загальноєвропейському рівні стандарти 
ухвалюються Європейськими органами зі стандартизації. Ці стандарти – я хочу це підкреслити – є 
добровільними. Іншими словами, виробник може дотримуватися стандартів у виробництві своєї продукції. 
Якщо він дотримується стандартів, ухвалених Європейськими органами зі стандартизації, це означає, що 
товар відповідає базовим вимогам ЄС. Така практика відома під терміном «посилання на стандарти», що, до 
речі, є ще однією важливою ідеєю «Нового підходу». Але виробник може використовувати і свої власні 
підходи. У цьому разі він буде змушений довести, що цей товар дійсно відповідає базовим вимогам. Тож 
добровільна природа стандартів є одним з основних факторів, що уможливлюють розмаїття та 
інноваційність продукції ЄС. 
 
Ще одним ключовим елементом є те, що відповідальність за відповідність продукції вимогам безпеки 
переходить від держави до виробника. Держава не втручається у проектування або виробництво товару; 
вона виконує лише три функції: 1) законодавчу; 2) функцію акредитації; згідно з нею, держава гарантує, що 
організації, уповноважені перевіряти продукцію на відповідність базовим вимогам (це називається «оцінкою 
відповідності»), володіють технічним вмінням і здатністю для виконання цих завдань; 3) функцію 
гарантування дотримання законодавства через нагляд за ринком. 
 
Повний текст інтерв’ю: http://euukrainecoop.net/2013/02/04/eu-ukraine-trade/  
 
 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА В УКРАЇНІ: УТОПІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? – ІНТЕРВ’Ю 
 

Європейський Союз взяв на себе амбітні зобов’язання з екології та 
енергетики. До 2020 року він прагне знизити рівень споживання 
енергії на 20%, підвищити частку відновлюваних джерел до 20% від 
загального енергобалансу та скоротити викиди парникових газів на 
20%. Для досягнення цих цілей тисячі міст ЄС об’єдналися в 
потужний рух, відомий під назвою Угоди мерів. З українського боку 
до цієї загальноєвропейської ініціативи приєднались понад 30 міст. 
 
Проект ЄС під назвою «Модель розбудови можливостей Угоди 
мерів» допомагає місцевій владі України та Грузії поліпшити власну 
енергетичну безпеку, скоротити викиди парникових газів, а відтак 
підвищити якість життя своїх громадян. Проект реалізує Асоціація 
«Енергоефективні міста України» (ЕМУ); на його реалізацію ЄС 
виділив майже 500 000 євро. 

http://euukrainecoop.net/2013/02/04/eu-ukraine-trade/


 
 
 
Про переваги від участі в Угоді мерів та про важливість систем енергетичного менеджменту в Україні ми 
розмовляли з Аґнєшкою Скірру-Новіцькою, керівником проекту та заступником директора Агенції зі 
збалансованого енергетичного розвитку Асоціації ЕМУ.  

 
Скільки європейських міст беруть участь в Угоді мерів? 
 
Угода мерів об’єднує 4600 європейських міст, в яких проживає 176 мільйонів громадян. Це величезний рух, 
який дуже стрімко розвивається. 
 
Скільки українських міст долучилось до цієї ініціативи? 
 
Понад 30 міст. Значна частина з них є членами Асоціації «Енергоефективні міста України» (ЕМУ) – 
офіційного партнера Угоди мерів. Асоціація надає підтримку українським містам у втіленні взятих на себе 
зобов’язань. 
 
Чим долучення до Угоди мерів може зацікавити українське місто?  
 
Міста-учасники ініціативи отримують підтримку з боку ЄС для зниження енергоспоживання та скорочення 
відповідних витрат. Вони також дістають змогу ділитись власним досвідом та вчитися на досвіді інших міст. 

Повний текст інтерв’ю: http://euukrainecoop.net/2013/02/04/covenant/  

 
ЄВРОКОМІСІЯ ОГОЛОСИЛА КОНКУРС ПРОЕКТІВ У РАМКАХ ERASMUS MUNDUS 
 

Європейська Комісія оголосила конкурс проектів у рамках освітньої програми 
Erasmus Mundus II. Загальний бюджет конкурсу – понад 194 млн. євро. З них 
70,695 млн. євро передбачено на проекти у країнах південного і східного вимірів 
Європейського інструменту сусідства і партнерства. Їхня реалізація 
здійснюватиметься у рамках програми Партнерство Erasmus Mundus. 
 
Підтримка надаватиметься проектам, що впроваджуватимуться у рамках двох із 
трьох пріоритетних напрямів діяльності програми Erasmus Mundus. 
 

Перший напрям (Action 2) має на меті розвивати структуровану співпрацю між вищими навчальними 
закладами Європи та інших країн. У такий спосіб проект повинен сприяти мобільності студентів (бакалаврів і 
магістрів), докторантів, дослідників, наукових співробітників, адміністративно-господарського персоналу. 
 
На реалізацію проектів у рамках цього напряму в країнах-учасницях Східного партнерства (Азербайджані, 
Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні) передбачено 29,385 млн. євро. 
 
У рамках другого (Action 3) напряму підтримку отримають проекти, які сприятимуть розвитку європейської 
вищої освіти за допомогою підвищення її привабливості, іміджу, впізнаваності та доступності. Перевага 
надаватиметься ініціативам, які зорієнтовані на розвиток вищої освіти у певних географічних зонах, зокрема 
у східних та південних країнах-сусідах ЄС. 
 
Загальний бюджет, призначений для співфінансування проектів у рамках цього напряму, складає 2 млн. 
євро. 
 
Вищі навчальні заклади країн Європейського інструменту сусідства і партнерства допускаються до участі у 
конкурсі як повноправні партнери у проектах Erasmus Mundus. Однак заявки на участь мають подавати 
заклади з країн-членів ЄС (партнерів для подання заявки можна знайти за цим посиланням). 
 
Останній термін подачі заявок за обома напрямами – 15 квітня. 
 

http://euukrainecoop.net/2013/02/04/covenant/
http://erasmusmundus.teamwork.fr/


 
 
 
Нагадаємо, що Erasmus Mundus – це освітня програма Євросоюзу, спрямована на активізацію міжнародної 
співпраці та підвищення мобільності серед студентів, викладачів та науковців. Акцент програми зроблено на 
підвищенні освітньої співпраці між країнами ЄС та державами з-поза його меж. 
 
Більше інформації: 
 
Ця новина на сайті ENPI-Info  
 
Повний текст конкурсу проектів 
 
Перелік документів, потрібних для подання заявки у рамках першого напряму діяльності програми (Action 2) 
 
 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК ЗАПРОШУЄ НА СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 
Європейський інвестиційний банк надає можливість пройти стажування для 
студентів та випускників вищих навчальних закладів країн-учасниць Східного 
партнерства. 
 
Можливість надається у рамках нової Програми Східного партнерства зі 
стажування. Мета Програми – удосконалити здібності студентів та випускників, 
надавши їм досвід роботи у міжнародному багатокультурному середовищі. 
 
 

Аби мати змогу пройти стажування, кандидати мають відповідати таким критеріям:  
• мати громадянство однієї з країн-учасниць Східного Партнерства, зокрема України;  
• мати диплом про вищу освіту або навчатися на останньому курсі університету;  
• вільно володіти англійською та/або французькою мовами;  
• знання інших східноєвропейських мов вітається; проявляти здатності до аналітичної роботи та 

якісного мислення, а також вміти працювати у команді;  
• мати певний досвід роботи (зазвичай, не більше двох років);  
• наявність такого досвіду вважатиметься додатковою перевагою. 

 
Окрім того, кандидати мають спеціалізуватися у таких сферах: фінанси (фінансування проектів, фінансування 
малого і середнього бізнесу, аналіз кредитів та оцінка потенційних ризиків), економіка (макро- та 
мікроекономіка, аналіз ринку праці, статистика), інженерна справа (порти, дороги, енергетика тощо) або 
містобудівне проектування, а також охорона довкілля. 
 
Відібрані кандидати отримають право пройти стажування у штаб-квартирі Європейського інвестиційного 
банку у Люксембурзі, або в одному з його зовнішніх представництв. 
 
Вони отримуватимуть щомісячну стипендію, кошти на проїзд та будуть застраховані. Витрати на житло не 
відшкодовуються. 
 
Термін стажування – від 3 до 12 місяців. 
 
Усі охочі можуть подати заявку за цим посиланням. Останній термін подачі заявок – 28 лютого. 
 
Більше інформації: 
 
Ця новина на сайті ENPI-Info 
 
Детальніша інформація про Програму Східного партнерства зі стажування 
 
Веб-сайт Європейського інвестиційного банку 

http://www.enpi-info.eu/eastportal/news/latest/31730/%E2%82%AC70-million-available-for-ENPI-partners-under-new-Erasmus-Mundus-projects
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:400:0018:0022:en:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2013/call_eacea_38_12_en.php#action2
http://www.eib.org/about/jobs/index.htm
http://www.enpi-info.eu/maineast.php?id=31863&id_type=1&lang_id=450
http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/eptatf-internship-programme-2013.htm?media=rss&language=en&utm_campaign=Europa&utm_term=Investment&utm_content=Bank&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.eib.org/index.htm


 
 
 
 
Корисні посилання:  
Дізнайтесь більше про відносини України-ЄС 
http://euukrainecoop.net/link/ 
 

Календар: 
Анонси найближчих подій та короткий  огляд новин останнього місяця Ви знайдете тут 
http://euukrainecoop.net/calenda/ 
 

http://euukrainecoop.net/link/
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	/
	Співпраця між Україною та ЄС: головні події січня 2013 року
	ЗНАЙТИ РОБОТУ ПІСЛЯ ДЕКРЕТУ: ЄС ЗАПУСКАЄ В УКРАЇНІ НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
	ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД – ІНТЕРВ’Ю
	ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ ДЛЯ ВСІХ ГРОМАДЯН – ІНТЕРВ’Ю
	ЗАВЕРШИВСЯ ПРОЕКТ TWINNING З МОДЕРНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ
	ЯК ЗНЯТИ БАР’ЄРИ У ТОРГІВЛІ МІЖ ЄС ТА УКРАЇНОЮ? – ІНТЕРВ’Ю
	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ МІСТА В УКРАЇНІ: УТОПІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? – ІНТЕРВ’Ю
	Повний текст інтерв’ю: http://euukrainecoop.net/2013/02/04/covenant/
	ЄВРОКОМІСІЯ ОГОЛОСИЛА КОНКУРС ПРОЕКТІВ У РАМКАХ ERASMUS MUNDUS
	/
	ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК ЗАПРОШУЄ НА СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ

