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ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Від початку ситуація з країнами- членами ЄС виглядала інакше, 
ніж з Україною («ми не обираємо, ми беремо те, що вони дають»), 
оскільки вони є невід’ємною частиною міжнародної організації й їх 
дії координуються та підпорядковуються рішенням Європейської ко-
місії. Єврокомісією була створена тимчасова структура для держав- 
членів для підтримки в добу коронавірусу. Відповідно до неї фінанси 
мали бути спрямовані на пріоритетні сфери, такі як: 1) забезпечення 
функціонування системи охорони здоров’я держав- членів, включаю-
чи закупівлю засобів захисту, тестів та обладнання, рішень для елек-
тронного здоров’я, тощо; 2) підтримання ліквідності підприємств та 
подолання короткострокової неплатоспроможності, особливо у най-
більш постраждалих галузях економіки; 3) різні заходи захисту дохо-
дів і робочих місць населення.

Україна була значно вразливішою з точки зору можливості 
швидко відповідати на ті ж самі виклики. Крім того перед нашою 
країною стоїть особливе завдання – надання медичної допомоги осо-
бам, які постраждали від агресії Росії проти України, включаючи 
3 мільйони громадян, які проживають неподалік від зони конфлікту 
та 1,4 мільйона переміщених осіб. Окрім впливу пандемії COVID-19, 
триваюча агресія продовжує впливати на фізичне та психологічне 
здоров’я значної частини нашого населення.
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Серед тих, хто більше за інших допоміг Україні в добу ковіду, 
слід назвати ВОЗ. 5 листопада 2020 р. Україна підписала дворіч-
ну угоду про співпрацю з Європейським регіональним бюро ВОЗ 
(WHO / Europe, 2020).

Новаторська глобальна співпраця для прискорення розробки, 
виробництва та рівного доступу до тестів на COVID-19, лікування та 
вакцин була втілена у «Доступі до засобів COVID-19 ACT-Accelerator». 
Він був створений у відповідь на заклик лідерів G20 у березні 2020 р. 
та розпочатий спільно ВОЗ, Європейською комісією, Францією та 
Фондом Білла та Мелінди Гейтс у квітні 2020 р. (172 countries, 2020). 
ACT-Accelerator не є органом, що приймає рішення, або новою орга-
нізацією, а інструментом прискорення спільних зусиль між існуючи-
ми організаціями для припинення пандемії. Він базується на досві-
ді провідних світових організацій охорони здоров’я, які вирішують 
найскладніші у світі проблеми зі здоров’ям і які, працюючи разом, 
можуть досягти нових результатів проти COVID-19. ACT-Accelerator 
має чотири напрямки роботи: діагностику, терапію, вакцини та роз-
виток системи охорони здоров’я. Більше ста країн отримали завдяки 
цьому вакцини від COVID-19 з 24 лютого 2021 р.

Співпраця України з ЄС проходила в умовах, коли виникли нові 
феномени у розвитку дипломатії. Це так звані «маскова» і «вакцин-
на» дипломатія, притаманні перш за все Росії та Китаю.

Китай, постачаючи ліки європейським країнам, прагне покра-
щити свій імідж відповідального світового лідера, що деякі євро-
пейські країни готові прийняти. Європейцям частково не вистачало 
медичних товарів, оскільки вони перед тим експортували до Китаю 
величезну кількість засобів захисту. Так Болгарія отримала партію 
з Китаю у 12 000 одноразових масок та 2 000 спеціальних масок (How 
effective is China’s, 2020). Однак у Болгарії є велика текстильна про-
мисловість та місцеве виробництво масок та захисних костюмів для 
медичного персоналу. Крім того, прем’єр-міністр Б. Борисов розпо-
рядився відновити виробництво відомого препарату Анальгін- хініну, 
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дуже популярного за часів комунізму, який Болгарія припинила ви-
робляти у 2012 р. через обмеження ЄС. Він також розкритикував ЄС 
за його відсутність солідарності у зв’язку з вірусною кризою і ска-
зав, що наказав своїм міністрам вивчити російський досвід боротьби 
з пандемією (How effective is China’s, 2020).

Вакцинна дипломатія – це продовження маскової дипломатії. 
На світовій арені ряд основних гравців у галузі вакцин – Китай, Росія, 
США та Індія. Росія агресивно просувала свою вакцину в країнах ЄС. 
Прем’єр-міністр Польщі відкрито заявив, що «поставляючи вакцину 
проти COVID-19, якої в світі не вистачає, Москва використовує її для 
досягнення певних політичних цілей». В якості основної такої мети 
було довести, що російська вакцина краща за західну, і тим самим 
збільшити свій геополітичний вплив (Kowalski, 2021, 11). Водночас 
у Болгарії Комітет парламенту з питань охорони здоров’я підтри-
мав пропозицію Болгарської соціалістичної партії розпочати пере-
говори про закупівлю Sputnik V. БСП послідовно підтримує Росію; 
болгарські соціалісти не підтримують жодної резолюції з критикою 
Росії. Але міністр охорони здоров’я Болгарії К. Ангелов заявив, що 
в країні достатньо вакцин проти COVID-19, і наголосив, що згідно 
з болгарським законодавством, вакцини повинні бути дозволені Єв-
ропейським агентством з лікарських засобів (EMA). Ангелов заявив 
законодавцям, що Болгарське агентство з лікарських засобів не зможе 
оцінити безпеку та ефективність російської вакцини, якщо вона буде 
випущена в Болгарії до отримання європейського дозволу. Головний 
державний інспектор охорони здоров’я А. Кунчев також нагадав, що 
її придбання у Словаччині призвело до кризи уряду (How effective is 
China’s, 2020).

Існують значні розбіжності у поглядах між окремими державами- 
членами ЄС щодо того, як вони повинні реагувати на геополітичну 
конкуренцію за безпеку здоров’я, на яку підтримку вони очікують 
від своїх європейських партнерів та як вони можуть найкращим чи-
ном створити багатостороннє середовище для захисту суверенітету 
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охорони здоров’я Європи. Боснія, Косово, Північна Македонія, як й 
Молдова та Україна за загальною кількість щеплень не переступили 
порогу 5% (Coronavirus, 2021). Саме вони майже повністю поклада-
лися на допомогу ЄС у отриманні достатньої кількості ін’єкцій, але 
Брюссель їх підвів. Ці дані вказують на очевидний провал дипломатії 
ЄС щодо вакцинації. ЄС пропустив можливість продемонструвати 
вплив на своїх сусідів та зміцнити свій імідж. Часто дипломатія в цій 
частині Європи – це гра з нульовою сумою, де політичний вплив є 
головним призом. Втрачена можливість ЄС була для Росії великою 
нагодою заробити кілька балів у регіоні.

Щодо економіки, ураховуючи, що карантин буде відновлено 
(експерти прогнозують нову хвилю восени 2021 р. через нові види 
COVID-19, DELTA), то прогнозується різке зниження ВВП. Базовий 
сценарій для ЄС – це швидке, але часткове відновлення більшої ча-
стини промислового виробництва і послуг. Погіршення макроеко-
номічного середовища, зниження внутрішнього попиту та невизна-
ченість щодо тривалості пандемії спричинили зростання попиту на 
кредити. Спад матиме довгострокові наслідки. В Україні економічні 
прогнози ще більш невтішні; очікується, що обсяги виробництва не 
досягнуть свого докризового рівня до 2023–2024 рр. Україна раніше 
постраждала від агресії Росії; криза COVID може стати останньою 
краплею, щоб зламати нестабільну ситуацію у сферах соціально- 
економічного життя та безпеки.

Щодо внутрішньої політики, то ефективність індивідуального 
реагування на пандемію залежить від рівня довіри в суспільстві та 
прихильності політичних лідерів співпрацювати та приймати прин-
ципові рішення у часи невизначеності. Ця прихильність до загального 
блага впливає на готовність громадян дотримуватись обмежень у їх 
повсякденному житті, накладених із застосуванням заходів каранти-
ну. Це пояснює різницю у впливі пандемії всередині ЄС. Болгарія за 
цими параметрами відрізняється від більшості країн ЄС і набагато 
ближче до України. Спостерігається велика поширеність змови, яка 
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зазвичай вважається попередником ескалації конфлікту. Обмежене 
представництво жінок, соціальної політики та правозахисних інсти-
туцій серед членів координуючих органів реагування створило ситу-
ацію дискримінації і фактично спричинило недотримання однаково-
го ставлення до деяких груп населення. Вплив надзвичайних заходів 
на основні свободи та права людини був повсюдним. Це збільшило 
нерівність та ще більше послабило довіру до встановлених інститу-
цій та уявлення про доступ до політичних та громадянських прав, 
публічної інформації, системи правосуддя, безпеки та верховенства 
права. Встановлення сильного керівництва під час кризи загрожує 
посиленням авторитарних тенденцій.

Щодо сфери зовнішньої політики та міжнародних відносин, то 
економічні та соціальні наслідки пандемії, зростання безробіття та 
бідності можуть стати серйозним викликом для міжнародної безпеки 
в майбутньому. Тенденції, спричинені пандемією, можуть докорінно 
змінити існуючу систему міжнародних відносин. Таким чином, най-
більшою проблемою пандемії COVID – 19 можуть бути її наслідки та 
те, як міжнародна спільнота зможе протистояти їм.

Відповідаючи на питання, як міжнародні організації, зокрема 
ЄС, вплинули на хід боротьби з пандемією в Україні, слід зробити 
висновок, що загалом їх роль була значною та допомогла запобігти 
найгіршому сценарію. Однак, як і інші кризи, цей нинішня криза 
показала, що тільки ООН може називатися неупередженим акто-
ром у боротьбі з глобальними загрозами. Інші учасники міжнарод-
них відносин прагнуть скористатися ситуацією, коли слабкі країни 
просять допомоги, та збільшити свої дивіденди в економічній та ди-
пломатичній сфері. Це стосується не тільки Російської Федерації та 
КНР, але й міжнародних фінансових організацій, і навіть ЄС. Пара-
доксально, але це робить ЄС ще привабливішим в очах українців. Під 
час пандемії вони ще раз мали змогу на власні очі побачити переваги 
приналежності до «клубу багатих», а отже, і здорових. З огляду на ха-
рактер фемінної політичної культури українців, така реакція обіцяє 
бути стійкою в середньостроковій перспективі.



8

Список посилань.
1. 172 countries and multiple candidate vaccines engaged in covid-19

vaccine global access facility. (2020). Who.int. Retrieved from
https://www.who.int/news/item/24–08–2020–172-countries-and-
multiple- candidate-vaccines- engaged-in-covid-19-vaccine- global-
access- facility

2. Coronavirus (COVID-19) Vaccinations. Statistics and Research.
(2021). Our World in Data. Retrieved from https://ourworldindata.
org/covid- vaccinations

3. How effective is China’s ‘mask diplomacy’ in Europe? (2020).
Euractiv. Retrieved from https://www.euractiv.com/section/politics/
news/capitals- special-edition-how-effective-is-chinas-mask-
diplomacy-in-europe/

4. Kowalski, B. (2021). China’s Mask Diplomacy in Europe: Seeking
Foreign Gratitude and Domestic Stability. Journal of Current
Chinese Affairs 00(0), 1–18. DOI: 10. 1177/ 1868 1026 2110 07147

5. WHO/Europe and Ukrainian Government sign Biennial
Collaborative Agreement for 2020–2021. (5.11.2020). WHO
Europe. Retrieved from https://www.euro.who.int/en/health- topics/
health- policy/european- programme-of-work/news/news/2020/11/
whoeurope-and-ukrainian- government-sign-biennial- collaborative-
agreement-for-2020–2021



9

Бурейко Надія
к. політ. н., співдиректорка програми Україна 

за кордоном, «Українська призма»; 
заступниця голови громадської організації 

«Квадрівіум»; дослідниця Інституту 
«Новий коледж Європи»

info@prismua.org

Шелест Ганна
к. політ. н., директорка Програми 

безпекових студій, «Українська призма»; 
головний редактор журналу «UA: Ukraine 
Analytica»; голова Правління ГО «Сприяння 

міжкультурному співробітництву”
info@prismua.org

ТРАНСКОРДОННА СПІВПРАЦЯ РЕГІОНІВ ТА ПРОЦЕС 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ�

В Україні транскордонне співробітництво загалом оцінюється 
усіма його суб’єктами як потужний драйвер регіонального розвит-
ку, поглиблення євроінтеграційних процесів на місцевому рівні та 
вирішення спільних з сусідами проблем у прикордонні. Водночас, 
попри зусилля центральних та місцевих органів влади України, гро-
мадськості та іноземних партнерів, використанню цього інструменту 
часто бракує ефективності, а його вплив на соціально- економічні про-
цеси у прикордонних областях не завжди відчутний належним чином.

Згадки про транскордонне співробітництво містяться в Угоді 
про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015 р.). Зо-
крема, в Угоді йдеться, що «сторони сприяють взаєморозумінню та 
двосторонньому співробітництву у сфері регіональної політики щодо 
методів формування та реалізації регіональних політик, зокрема ба-
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гаторівневого управління та партнерства, з особливим нАголосом на 
розвитку відсталих територій та на територіальному співробітництву, 
при цьому створюючи канали зв’язку та активізуючи обмін інформа-
цією між національними, регіональними та місцевими органами вла-
ди, соціально- економічними утвореннями та представниками грома-
дянського суспільства» (Угода про асоціацію, 2015). Крім того, в Угоді 
зазначається, що «сторони підтримують та посилюють залучення міс-
цевих та регіональних органів влади до транскордонного та регіональ-
ного співробітництва та відповідних управлінських структур з метою 
посилення співробітництва шляхом створення сприятливої законо-
давчої бази, підтримки та нарощування потенціалу розвитку, а також 
забезпечення зміцнення транскордонних та регіональних економіч-
них зв’язків та ділового партнерства» (Угода про асоціацію, 2015).

Шість південних та західних областей України мають досвід 
транскордонного співробітництва, більшість з якого у рамках проек-
тів транскордонного співробітництва, які підтримані Європейський 
Союзом. Зокрема,

· Волинська область (межує з Польщею та Білоруссю) – Про-
грама територіального співробітництва країн Східної Євро-
пи (EaPTC): Білорусь – Україна, Програма транскордонного
співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020».

· Закарпатська область (межує з Румунією, Угорщиною, Сло-
ваччиною та Польщею) – Програма транскордонного співро-
бітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020», Спільна
операційна програма «Румунія – Україна», Спільна опера-
ційна програми «Угорщина – Словаччина – Румунія – Укра-
їна 2014–2020».

· Івано- Франківська область (межує з Румунією) – Спільна
операційна програма «Румунія – Україна», Спільна опера-
ційної програми «Угорщина – Словаччина – Румунія – Украї-
на 2014–2020».
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· Львівська область (межує з Польщею) – Програма транскор-
донного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–
2020».

· Одеська область (межує з Румунією та Молдовою) – Програ-
ма співробітництва EaPTC «Молдова – Україна», Спільна
операційна програма «Румунія – Україна».

· Чернівецька область (межує з Румунією та Молдовою) – 
Спільна операційна програма «Румунія – Україна», Програ-
ма співробітництва EaPTC «Молдова – Україна».

Водночас, серед населення тих прикордонних областей України, 
які безпосередньо межують з Європейським Союзом, про існування 
проєктів за підтримки ЄС на рівні їх населеного пункту та регіону 
чули лише 12.7% та 16.7% відповідно 1.

Водночас, прикордонні регіони під час розробки стратегій ре-
гіонального розвитку враховують сусідство з країнами- ЄС у якості 
переваг свого географічного положення, а участь у проектах тран-
скордонного співробітництва, як переваги для регіонального розвит-
ку. Наприклад, Стратегія розвитку Закарпатської області на період 
2021–2027 років, зазначає, що беручи до уваги значний досвід області 
у міжнародних проєктах, область має позитивний досвід залучення 
інвесторів та додаткових коштів на соціально- економічний розвиток 
територіальних громад у рамках міжнародної технічної допомоги 
(наявні досвід і традиції ефективного транскордонного співробіт-
ництва, у т. ч. на платформах діяльності Міжрегіональної асоціації 
«Карпатський Єврорегіон», Європейського об’єднання територіаль-
ного співробітництва «Тиса», Міжнародного плану басейну р. Тиса 
та Дунайської стратегії, програм ЄС/ПРООН, Despro, УФСІ, Програ-
ми ЄС: Європейського добросусідства та Східного партнерства, бага-

1 Дані соцопитування, проведеного у вересні 2019 року, ТОВ «CОЦИС – Центр 
соціальних та маркетингових досліджень» у рамках проєкту Жана Моне 
ENACTED «Європейський Союз та його сусіди. Мережа для активізації 
участі ЄС на східних кордонах» (2017–2625; https://enacted.uaic.ro/), який 
в Україні ГО «Квадрівіум» реалізує спільно з ГО «Сприяння міжкультурному 
співробітництву» та Чернівецьким національним університетом імені Юрія 
Федьковича.
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тосторонніх та двосторонніх угод між державами, регіонами, грома-
дами тощо).

Частка респондентів, які вважають, що підписання та ратифіка-
ція Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом тією чи іншою мі-
рою сприяли пожвавленню динаміки транскордонного співробітни-
цтва і збільшенню його ефективність, у три рази перевищує відсоток 
тих, хто не побачив у наслідок цього істотних змін або ж, навпаки, 
відзначили скорочення інтенсивності співпраці (68,1% проти 23,1%).

Окрема група питань стосувалась впливу програм транскордон-
ного співробітництва на євроінтеграційні процеси в Україні та їх вза-
ємозв’язок. Так більше половини опитаних – 57,1% – оцінюють вплив 
програм ТКС на євроінтеграційні процеси в Україні як високий та 
дуже високий. Середні оцінки щодо такого впливову надали 28,6% 
респондентів. Як низький та дуже низький програм ТКС на євроінте-
граційні процеси в Україні оцінює 14,3% респондентів. Опитані під 
час дослідження респонденти, серед іншого зазначили, що проекти 
транскордонного співробітництва сприяють економічній інтеграції 
України до ЄС – 75%.

Водночас, необхідно зазначити і наявні складнощі. Наприклад, 
багато з респондентів відмічали, що варто враховувати той факт, що 
потреби українських партнерів та партнерів із сусідніх країн Євро-
пейського Союзу часто різняться. Хоч вони і потрапляють під кон-
кретно визначену тематичну ціль програм транскордонного співро-
бітництва, часом існує явний дисбаланс через рівень задоволення 
потреб. Крім того, різниця у існуючому законодавстві України та 
країн ЄС також ускладнюють реалізацію проектів транскордонного 
співробітництва.

Крім того, проблемою залишається звуження поняття «тран-
скордонне співробітництво» до програм ТКС, які фінансуються Євро-
пейським Союзом. Це призводить до відсутності на місцях сталості, 
належного розуміння потенціалу і важливості вибудови транскордон-
них відносин не тільки під час реалізації проектів, а й на постійній 
основі. Фактично активна допомога ЄС для транскордонних проектів 
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призводить до того, що регіони не шукають інших варіантів співробіт-
ництва, а чекають нового фінансового раунду європейських програм.

Імплементація та поглиблення транскордонного співробітни-
цтва як одного з найбільш дієвих інструментів добросусідства є над-
звичайно важливим напрямом розвитку для прикордонних регіонів 
України. Як влада, так і громади переконані в ефективності можливо-
стей, які надає транскордонне співробітництво, та його позитивному 
впливі, вбачаючи у ньому насамперед інструмент зміцнення довіри 
по обидва боки кордону, інтенсифікації взаємовідносин із партнер-
ськими регіонами країн- членів Європейського Союзу, а також джере-
ло залучення ресурсів.

Результати дослідження дають можливість узагальнити деякі 
рекомендації, які можуть сприяти більш ефективному використан-
ню потенціалу транскордонного співробітництва України, зокрема, 
наступні стосуються саме європейського напряму: спонукати 
розвиток транскордонного співробітництва поза межами програм ЄС, 
зокрема, шляхом виділення цільового державного фінансування для 
реалізації проектів транскордонного співробітництва; посилювати 
комунікаційну складову, зокрема утворити механізм координації на 
рівні Європейської комісії, Уряду України, обласних державних ад-
міністрацій прикордонних областей, представників громадянського 
суспільства з метою визначення пріоритетів транскордонного співро-
бітництва та проблемних питань реалізації таких проектів; перегля-
нути законодавство з точки зору оцінки його сумісності із нормами 
ЄС, які регулюють транскордонне співробітництво, з метою можли-
вою уніфікації норм; здійснити моніторинг виконання Рекомендацій 
парламентських слухань (2016 р.) на тему: «Транскордонне співробіт-
ництво як чинник євроінтеграційних процесів України»; проаналізу-
вати стан виконання рекомендацій та відповідності поточному стану 
євроінтеграційних процесів в Україні.

Список посилань
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енер-
гії і їхніми державами- членами, з іншої сторони. (2015). Верховна Рада 
України. Взято з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#top



14

Vdovychenko Victoria
Associate Professor,

Department of International Relations and 
International Law, Borys Grinchenko Kyiv 

University
v.vdovychenko@kubg.edu.ua

THE RISING POLITIZATION OF COVID VACCINES 
IN THE EU: THE JOURNEY FROM NECESSITY 

TO POLITICAL TOOLKIT

In an effort to ensure a decrease in the number of the COVID-positive 
deploying various countermeasures, the political picture is getting more 
chaotic, taking different paths to return to new normality in 2021.

The number of cases of infection is multiplying again, taking into 
account new variations of coronavirus diseases (Ritchie, 2020). Such a 
spread could disrupt plans of Europeans to have safe and proper vacations. 
However, this is of less concern to European leaders, as vaccines keep 
hospitalizations and deaths lower than in 2020.

It refers to EU leaders who are changing their view of the virus, 
assessing hospitalization rates more than the number of infections.

Thus, European countries are trying to find the appropriate balance 
in their approaches: France and Italy are pursuing more prudent policies, 
requiring vaccination certificates for certain professions. Hungary went 
in the opposite direction and in July 2021 lifted all restrictions as if the 
pandemic was over.

In essence, Europe has entered a new phase of the pandemic, but 
political leaders are struggling with a new toolkit: the effect of vaccines; 
the risk of more strains; and a potential risk of long-lasting side-effects. 
At the same time, Europeans are desperate to return to normal life, and 
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their leaders want to kick-start economic growth and continue political 
campaigns.

In fact, the EU didn’t manage to present an appropriate and quick 
response to the coronavirus disease and its outcomes in political, economic 
and social dimensions. Some of the politicians were searching for 
government officials responsible for the upraise of COVID (the dissolution 
of the government in Italy in February 2021 or the situation with Slovakia, 
when Prime Minister Igor Matovič unilaterally negotiated purchase of 
2 million doses of the Russian vaccine Sputnik V COVID-19 before the 
vaccine is approved by the European Medicines Agency (Janicek, 2021) 
or focus on minimizing political influence from the opposition by simply 
depriving it of economic funding (Hungary). The response to the pandemic 
has polarized the views of citizens in many countries.

New elections are waiting for Germany and the Czech Republic in 
autumn this year. Therefore, the desire of the political parties to find a 
compromise decreases, and therefore the messages to the population were 
carried out through various channels of communication. For example, most 
communication with the people was carried out by politicians, including 
Prime Minister Babiš in the Czech Republic, who did not listen to experts 
and fought the pandemic based on his political needs.

Despite the outbreak of infections and hospitalized patients, Bulgaria 
allowed the hospitality sector to reopen on March 1, 2021. Thousands 
of protests preceded this by Bulgarians, who accused the government 
of colluding with the oligarchs, of failing to eradicate corruption and 
eradicate poverty. Prime Minister Boyko Borisov, who was awaiting the 
parliamentary elections, seems to have sought to find a balance between 
opening the country and adhering to certain pandemic security measures.

As a result, European polls marked low trust for public institutions 
and think tank experts. The reasons for that in many EU countries, such as 
Hungary, France, Romania and Bulgaria, are that the population of these 
countries does not receive enough information about vaccines and is not 
confident in the transparency of vaccination campaigns. In addition, it is 



16

believed that not much time has passed to test vaccines sufficiently for their 
safety.

Moreover, the upraise of disinformation about vaccines twilights 
governments to overcome this challenge.

At the current vaccination rate, 75% of the EU population will be 
vaccinated by mid- September, and this level may be enough to resist the 
virus.

However, there is a new trend to mark COVID-related impact in 
places where vaccines are widespread. In recent weeks, the number of cases 
in France and Germany has increased, but there has been no equivalent 
increase in mortality. The 25 wealthiest countries and regions worldwide 
have operated with 18% of the world’s vaccine doses, although their share 
of the population relative to the world is only 9% (Paton & Langreth, 2021).

Unfair distribution of vaccines could also allow the virus to continue 
to circulate and generate more alarming strains that could evade immune 
protection from vaccines and pose a threat to everyone, including rich 
countries. This would be particularly worrying if these strains advanced 
in early winter 2022, when the conditions for respiratory viruses arrived.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19  
НА МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ ЄС

На початку 2020 року більшість держав світу зіштовхнулися 
з безпрецедентним викликом небезпечної пандемії. Керівництво ба-
гатьох країн сучасного глобалізованого світу повинні були вирішити 
вкрай складне завдання – з одного боку необхідно було захистити на-
селення від загрози потенційно смертельного зараження, що перед-
бачало радикальне обмеження мобільності громадян (і, як наслідок, 
заморожування економічної активності), а з іншого – мінімізувати 
економічні збитки від таких обмежувальних заходів. Через високі 
темпи розповсюдження пандемії COVID-19 громадянські перевезен-
ня зупинилися практично миттєво, а введені обмеження насампе-
ред передбачали, що кожна держава візьме на себе відповідальність 
у першу чергу за своїх громадян.

У цій ситуації мігранти, які традиційно більш вразливі у періо-
ди криз, заштовхнулися з високими соціальними ризиками. Їх видат-
ки на щоденне існування суттєво не змінилися, а введення карантин-
них обмежень призвело до значного скорочення доступних для них 
робочих місць. І, якщо місцеве населення отримувало підтримку від 
держави, то мігранти, не могли отримати значної частини соціальних 
гарантій і часто працюючи неформально або на основі короткостро-
кових контрактів, опинилася в особливо важкому становищі. Фак-
тично мова іде про мільйони людей, задіяних у ключових секторах 
економіки розвинених країн. Під ударом опинилися найрізноманіт-
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ніші групи – від легальних трудових мігрантів та членів їх сімей до 
біженців.

Активно обмеження на пересування в зв’язку з пандемією 
COVID-19 стали вводитися на початку березня 2020 року. При цьому 
більшість введених з 6 по 16 березня 2020 року обмежень стосували-
ся стану здоров’я мандрівників; в другій половині березня основним 
інструментом стали обмеження на в’їзд з певних територій; з початку 
квітня нові обмеження здебільшого знову торкнулися охорони здо-
ров’я мандрівників.

18 березня 2020 року ЄС оголосив про закриття зовнішніх кор-
донів спільноти строком на один місяць з можливістю продовження. 
Паралельно більшість країн ЄС з 12 по 17 березня ухвалили рішення 
про тимчасове відновлення прикордонного контролю на внутрішніх 
кордонах. Основне завдання подібних обмежень було уповільнити 
поширення вірусу і дати національним системам охорони здоров’я 
час на підготовку (близько 2–4 тижнів) для протистояння пандемії.

Потрібно відзначити, що міграційна проблема є однією ключо-
вих саме для Європейського союзу (ЄС), оскільки це регіональне інте-
граційне об’єднання благополучних в соціально- економічному плані 
держав з досить сильною і стабільною економікою, високим рівнем 
і якістю життя привертає величезну кількість мігрантів і біженців 
з усього світу. Природним чином подібний феномен масштабної, пе-
реважно з інших культур, міграції навіть в умовах звичайної епіде-
міологічної обстановки вимагає створення і підтримки ефективної 
системи управління. Тому не дивно, що в розпал пандемії COVID-19, 
питання результативного регулювання міграційних потоків та ін-
теграції мігрантів набувають ще більшого значення. Пандемія ро-
бить акцент на необхідності вдосконалення насамперед державного 
управління з урахуванням інтересів мігрантів і біженців. Вилучення 
цієї категорії осіб з програми заходів з інформування та профілакти-
ки коронавірусної інфекції є вкрай небажаним і може підірвати ефек-
тивність громадської охорони здоров’я, що загрожує благополуччю, 
стабільності і безпеки конкретних держав- членів і всього Союзу.
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Серед лідерів країн- членів ЄС існує відносний консенсус щодо 
того, що легальні процедури повинні бути тимчасово спрощені або 
відкладені, а мігрантам повинні надаватися альтернативні варіанти 
інтеграції в умовах самоізоляції (наприклад, з використанням он-
лайн форматів). У Данії, наприклад, уряд припинив всі інтеграційні 
програми, включаючи мовні курси. У той же час продовжені терміни 
здачі іспитів на отримання посвідки на проживання і спрощено вимо-
ги до претендентів на статус резидента, що вже знаходяться в країні 
(Denmark – New hotline, 2020). У Литві інформація про заходи уряду, 
що вводяться в зв’язку з пандемією, доступна литовською та англій-
ською мовами; різноманітні урядові та неурядові організації ведуть 
роботу з мігрантами; депортації відкладені; до іноземців, чиї дозволи 
на перебування в країні закінчуються в період карантину, було вирі-
шено не застосовувати ніяких санкцій (Lithuania – Response, 2020).

Для покращення ситуації в галузі надання притулку в квітні 
2020 р Європейська комісія опублікувала Керівництво з виконання 
відповідних положень ЄС в сфері надання притулку, процедур повер-
нення, а також по переселенню під час пандемії коронавірусу, в яко-
му Євросоюз підкреслив нагальну необхідність координації з боку 
всіх країн- учасниць для максимального збільшення потенційного 
впливу заходів, які вживаються на національному рівні (COVID-19: 
Guidance, 2020).

У розпал пандемії Європейська комісія продовжила розробляти 
і здійснювати різні заходи, спрямовані на покращення становища мі-
грантів і біженців. Для того, щоб люди не залишалися без допомоги, 
організації громадянського суспільства займаються перекладом і пе-
редачею життєво важливої   інформації практично на всіх мовах світу. 
Єврокомісія робить ставку на розвиток інформаційних заходів, які, 
як правило, включають в себе переклад і поширення офіційних до-
кументів в галузі охорони здоров’я, плакатів, нових правил та іншої 
необхідної інформації.

Цікаво відзначити високу активність громадянського суспіль-
ства в країнах Євросоюзу. Пандемія показала, що громадяни ЄС 
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можуть об’єднуватися, щоб допомогти один одному у складній си-
туації. Вони висувають різні ініціативи, перш за все на муніципаль-
ному рівні, іноді навіть – серед сусідів по району, кварталу, покликані 
надавати корисну інформацію, допомагаючи мігрантам залишатися 
в безпеці, підтримувати їх зв’язок з державою, виконавчою владою на 
місцях, а також інформують про те, що потрібно робити, щоб скоро-
тити негативні наслідки пандемії для здоров’я і зайнятості.

В кінці березня 2020 року шведські активісти створили сайт 
Tellcorona, де люди, в тому числі зірки спорту, телеведучі, артисти та 
інші знаменитості, добровільно викладають короткі ролики на різних 
мовах світу, щоб допомогти більшій кількості людей зрозуміти над-
звичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я і тим самим допомогти 
запобігти передачі інфекції.

Для мінімізації труднощів, викликаних скороченням соці-
ального контакту, коли в світі діє режим самоізоляції, що особливо 
важко для мігрантів і біженців, Євросоюз організовує різні заходи 
в он-лайн-форматі. У Швеції некомерційна асоціація Kompis Sverige 
(швед. «Друг Швеції», англ. Buddy Sweden) організовує зустрічі для 
сприяння соціальній та мовній інтеграції новоприбулих мігрантів чи 
біженців.

Цифрові заходи стають все більш популярними, проте, значна 
частина мігрантів і біженців не має для цього ресурсів – мобільно-
го Інтернету, доступу до комп’ютера і/або необхідних навичок, що 
створює додаткові проблеми для здійснення ефективної міграційної 
політики.

2020 рік також став роком Нового пакту про міграцію та приту-
лок, оголошеного в Євросоюзі з метою вироблення нового всеосяжного 
підходу до міграції. Пакт реагує на складності міграції та встановлює 
баланс між відповідальністю і солідарністю між державами- членами. 
У той же час важливою частиною є те, що в документі визнається, що 
держави- члени мають різне географічне положення і різний досвід та 
погляди, які необхідно брати до уваги і узгодити. Заступник голови 
Єврокомісії Маргарітіс Схінас назвав Пакт «триповерховим будин-
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ком», основами якого є співпраця з третіми країнами з питань мігра-
ції та розвитку з метою скорочення міграційних потоків; проведення 
прискорених процедур перетину кордонів та повернення, що дозво-
ляють швидко виділяти тих, хто потребує захисту; посилення поділу 
відповідальності в ЄС за людей, що потребують захисту (On the new 
EU Pact, 2020).

Таким чином, внаслідок нинішньої ситуації не дивно, що 
COVID-19 буде мати довгострокові міграційні наслідки ще дуже три-
валий час, навіть після того, як люди, системи охорони здоров’я і еко-
номіки відновляться. Швидше за все пандемія вплине не тільки на 
розмір міграційних потоків, а й на їх склад і ключові характеристики, 
оскільки змінюються маршрути, які використовуються мігрантами 
та біженцями, і рішення про те, коли переїхати. Глави держав та уря-
дів країн – членів Європейського союзу наголосили на необхідності 
спільного підходу і тісної координації, масштаби глобальної загрози 
загострюють нагальну необхідність такої координації дій ЄС. В ін-
шому випадку наслідки можуть бути дуже драматичними для Євро-
союзу.
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THE EU-UKRAINE COOPERATION IN PUBLIC 
HEALTHCARE IN THE TIMES OF THE PANDEMIC

The EU-Ukraine cooperation in public health sector is rooted in 
Chapter 22 of the EU-UA Association Agreement (hereafter – AA). Such 
areas as public health reform in Ukraine, prevention and control over 
communicable and non-communicable diseases, ensuring quality and 
safety of substances of human origin, health information and best practices 
exchange as well the introduction of «health in all policies» approach to its 
policies with a perspective of the gradual integration of the country into 
«the European networks in the public health field» are prioritized by the 
parties as areas of mutual interests.

The Association Agreement provides the approximation of Ukrainian 
legislation on communicable diseases, blood, tissues, cells and tobacco to 
the EU principles and practices (Association Agreement, 2014: Art. 428, 
Annex XLI to Chapter 22) and the development of the e-health system 
(Association Agreement 2014: Art. 390). In 2014 the National Strategy 
for Reforming Public Healthcare for the period of 2015–2020 (National 
Strategy, 2014) was adopted. The Strategy contained the references to 
the European Action Plan on Strengthening the Healthcare Potential and 
Services (European Action Plan, 2012), which includes the commitments 
to organize the Ukrainian public healthcare system aligned to commonly 
agreed public healthcare horizontal operational functions The Ukrainian 
government declared its willingness to preserve national standards for 



23

healthcare facilities and hospitals, to recognize the relevant standards in 
the EU member states, and to provide equal treatment approach in the cases 
of licensing for medical practices. It also envisaged the goals of reforming 
the in pharmaceutical sector in order to make medicine safe, affordable 
and effective for the Ukrainian population while introducing European- 
based practices of operating, surveillance and supply for pharmacies. This 
Strategy expired in 2020, marking the second stage of the financing reform 
in Ukrainian public healthcare, which supposes to the introduction of the 
principle “money follow the patient” at the secondary healthcare level 
(According to the Cabinet of Ministers of Ukraine as to September 2020 
30 610 000 of Ukrainian signed agreements with doctors at the primary 
healthcare level; From April 2020 the principle “money follow the patient” 
was introduced at the secondary healthcare level. As to September 2020 
the National Health Service of Ukraine contracted 3095 national healthcare 
services providers for 51,6 billion of UAH according to the State Medical 
Guarantees Program. Source: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/
rozvitok- lyudskogo-kapitalu/reforma- sistemi-ohoroni- zdorovya).

Until the outbreak of the COVID-19 pandemic the EU-Ukraine 
cooperation in the healthcare focused mostly on the implementation of 
the EU Directives as envisaged by the Chapter 22 and the Annex XLI to 
the Chapter 22 of the AA. Until this time Ukraine adopted the national 
legislation on transplantation, tissues, blood and cells; under the auspices 
of the Ministry of Health of Ukraine the implementation of the tobacco 
directives started. In September 2020 Ukrainian parliament adopted Law of 
Ukraine “On the safety and quality of donor blood and blood components” 
(Law of Ukraine No 931, 2020) aiming to introduce AA-based requirements 
in the field of safety and quality of donated blood and blood components 
and to align its regulatory system for blood system to European standards.

In 2019–2020 the cooperation between the EU and Ukraine in public 
healthcare changed the focus from the AA implementation agenda to the 
COVID-19 prevention, control and treatment issues, including the vaccine 
development and access to the vaccines. The need for the domestic legislation 
on clinical trials aligned to the EU rules and introducing EU-compatible 
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clinical trial principles becomes more and more evident, since the pressure 
for the development of the domestic anti- COVID vaccine as an alternative 
to existing medicines is rather high.

In response to the challenges caused by the pandemic Ukraine adopted 
the anti- COVID legislation dealing with such issues as the introduction of 
the quarantine measures (travel restrictions, prohibition of public gatherings 
etc.), salary increase for professionals with higher education working at 
medical institutions, social guaranties for businesses and employees (the 
right to one-time financial assistance and compensation), clinical trial 
programs, state polices with regard to creative industries, tourism during 
the pandemic, procedural terms during the quarantine, loans during the 
quarantine, the work of the Ukrainian Parliament and courts during the 
pandemic etc., which reflect the world approaches and practices of the 
European countries, deployed to combat the pandemic transmission and its 
negative consequences for the population.

The institutional dimension of the cooperation between the EU and 
Ukraine evolved: special cooperation was launched within the EU bodies 
and agencies dealing with particularly with the disease’s prevention 
practices. In May 2020 Ukraine was invited to become the observer 
status in the EU Health Security Committee. In 2020 Ukraine was also 
granted access to Early Warning and Response System (EU-UA Relations 
Factsheet, 2021). In August 2021 the EU Commission took the decision 
to recognize the Ukrainian Covid-19 vaccination certificates both in 
electronic and paper forms (BBC News Ukraine, 2021).

Thus, the EU – Ukraine cooperation in the public healthcare issues 
develops rapidly. Despite the main focus of this cooperation was shifted 
from the approximation discourse to the fight against the COVID-19, the 
positive dynamics in the cooperation between the EU and Ukraine in the 
area of the public healthcare can be observed. The public healthcare in 
Ukraine still requires serious and continuous reforms, where the practices 
of the EU countries and the EU approaches serve as guidance for further 
developments.
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СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В ОСВІТНІЙ СФЕРІ 
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Україна у всі часи приділяла особливу увагу системі освіти, яка 
в різних соціально- економічних і соціокультурних умовах виконує 
соціальне замовлення на формування особистості. Сьогодні на всіх 
рівнях освіти відбуваються трансформаційні процеси, які врахову-
ють потреби і очікування українського суспільства, національної 
економіки, держави, глобальні тенденції розвитку освітньої галузі.

Водночас, у 2019/2020 н. р. з огляду на пандемію COVID-19, 
спричинену коронавірусною хворобою SARS-COV-2, та запровад-
жені карантинні обмеження, перед системою освіти постали нові ви-
клики, пов’язані з забезпеченням неперервності освітнього процесу, 
спроможністю закладів усіх рівнів освіти забезпечити якість і ста-
лість здобуття освіти в умовах карантинних обмежень, необхідністю 
розвитку дистанційної форми здобуття освіти. Усе це спонукає по-
силювати складові реформи освітньої галузі, пов’язані з діджиталі-
зацією освітнього середовища передусім, із забезпеченням закладів 
освіти швидкісним доступом до мережі Інтернет, а здобувачів освіти 
і педагогічних працівників – цифровими пристроями та електронни-
ми освітніми ресурсами (Освіта в Україні, 2020, с. 8).

Виклики, які постали перед системою освіти України через 
пандемію COVID-19, вимагають прийняття обґрунтованих управлін-
ських рішень на основі доказових даних. Міністерство освіти і науки 
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України спільно з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ініці-
ювало дослідження, метою якого є отримання інформації про стан 
організації освітнього процесу в закладах загальної середньої та до-
шкільної освіти під час спалаху COVID-19, отримання інформації про 
основні потреби та готовність цих закладів до організації навчання 
в умовах пандемії. Інформаційною базою дослідження є результати 
опитування керівників ЗЗСО та ЗДО, яке відбулося з використанням 
інформаційно- телекомунікаційної системи «Державна інформаційна 
система освіти» (далі – ITC «ДІСО») ДНУ «Інститут освітньої аналі-
тики» на початку липня 2020 р. (Освіта в Україні, 2020, с. 220).

За результатами цього дослідження зазначається, що пандемія 
COVID-19 стала одним з основних викликів для української системи 
освіти у 2020 р. Карантинні заходи зумовили перехід закладів осві-
ти на дистанційну форму навчання, до якої не були готові повною 
мірою учасники освітнього процесу. Карантин зумовив далекосяж-
ні економічні та суспільні наслідки внаслідок загострення низки 
соціально- економічних питань, серед яких – рівність доступу до нав-
чання, забезпеченість школярів повноцінним харчуванням, способи 
надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потреба-
ми, додаткові потреби домашнього догляду за дітьми, забезпечення 
освітнього процесу у закладах професійної (професійно- технічної) 
освіти в частині організації практичних занять, що потребують фі-
зичної присутності учнів, забезпечення практичних та лабораторних 
занять у закладах вищої освіти, запровадження нових процедур отри-
мання наукових ступенів в умовах карантину, матеріально- технічне 
забезпечення закладів освіти тощо. Освітні управлінці при вирі-
шенні цих питань мають враховувати місцеві особливості в частині 
матеріально- технічної забезпеченості закладів освіти, доступу до 
мереж зв’язку та Інтернету, врахування епідемічного стану в регіо-
ні. Відповідні рішення активно формуються з урахуванням набутого 
досвіду, що дасть змогу забезпечити безперервність та якість освіт-
нього процесу у 2020/2021 н. р. (Освіта в Україні, 2020, с. 248).
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Результати опитувань дозволили виокремити низку проблем, 
серед яких організаційно- навчальні, психоемоційні, педагогічні, тех-
нічні та санітарно- гігієнічні. Аналіз відповідей учасників освітнього 
процесу, їх реакція на виокремленні проблеми дали змогу сформу-
лювати відповідні рекомендації для підвищення ефективності орга-
нізації дистанційного навчання у закладах освіти України в умовах 
пандемії (Освіта в Україні, 2020, с. 249).

28 травня 2021 року у форматі відеоконференції відбулося шо-
сте засідання Кластера 4 (співробітництво у сфері науки та техно-
логій, інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, освіти, 
навчання та молоді, культури, спорту та фізичної культури) Підкомі-
тету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комі-
тету асоціації між Україною та ЄС. До складу української делегації, 
яку очолив заступник Міністра освіти і науки з питань європейської 
інтеграції Андрій Вітренко, увійшли представники Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Мі-
ністерства культури України, Міністерства цифрової трансформації 
України, Міністерства закордонних справ України та інших держав-
них органів. Делегацію ЄС очолювала голова підрозділу стратегії та 
інструментів Європейської політики сусідства Європейської служби 
зовнішніх дій Анна Стржаська (УКРАЇНА ТА ЄС ОБГОВОРИЛИ, 
2021).

Українська сторона поінформувала сторону ЄС про кроки Укра-
їни, спрямовані на впровадження системних реформ у сфері освіти 
і науки, та висловила подяку за підтримку в їх проведенні. Зокрема, 
йшлося про стан імплементації реформи Нова українська школа; було 
відзначено позитивний вплив Програми «EU4Skills: Кращі навички 
для сучасної України»; прогрес у реформуванні вищої освіти, розши-
рення автономії університетів, в тому числі в контексті інтеграції до 
Європейського простору вищої освіти; розбудову нової системи осві-
ти дорослих; основні досягнення та пріоритети України у сфері науки 
та інновацій.
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«У зв’язку із викликами в освітньому секторі, спричиненими 
пандемією COVID-19 та карантинними обмеженнями, Україна актив-
но розпочала цифрову трансформацію освіти і науки, підготувавши 
проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки України. Від-
так підтримка європейськими партнерами цифровізації освіти і нау-
ки, зокрема в межах інструменту секторальної бюджетної підтримки, 
є дуже вагомою для України», – наголосив Андрій Вітренко. Також 
сторони обговорили участь України в освітніх та наукових програмах 
Європейського Союзу, зокрема «Еразмус+» та «Горизонт Європа» та 
висловили сподівання на системне співробітництво у впровадженні 
секторальних освітніх і наукових реформ для ефективної розбудови 
людського капіталу в Україні, акцентували на важливості посиленні 
співпраці у сферах освіти, науки та інновацій (УКРАЇНА ТА ЄС ОБ-
ГОВОРИЛИ, 2021).

24 червня 2021 року Андрій Вітренко взяв участь у конферен-
ції «Виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом 2015–2020», зокрема, у панельній дискусії «Україна в про-
грамах та проєктах ЄС» (ЄС є найбільшим стратегічним партнером 
МОН, 2021).

Під час заходу було презентовано результати участі України 
в освітніх та наукових програмах, фінансованих ЄС, та визначено 
плани щодо долучення до майбутніх спільних проєктів та ініціатив. 
«Наявність такого надійного партнера як Європейський Союз дозво-
ляє з впевненістю стверджувати про уже сформовані міцні, дружні, 
засновані на довірі відносини та унікальну можливість отримання 
всебічної підтримки на шляху європейської інтеграції України. ЄС 
є найбільшим стратегічним партнером Міністерства», – зазначив 
Андрій Вітренко. Він поінформував про успіхи та результати уча-
сті України в програмах та проєктах ЄС. За його словами, завдяки 
сприянню європейської сторони реалізується низка проєктів, які 
стали невід’ємною складовою ключових реформ у сфері освіти і нау-
ки: Програма Еразмус+ (вища освіта); EU4Skills (професійна освіта); 
«Навчаємось разом» (Нова українська школа); «Підтримка ЄС для 
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переміщених навчальних закладів на сході України»; «Архітектура 
реформ в Україні» (команда підтримки реформ); «U-LEAD з Євро-
пою» (децентралізація); «Дім Європи» (культурні та освітні проєкти); 
«Горизонт 2020» (наука).

Заступник Міністра зазначив, що 25 березня 2021 року, Євро-
пейська Комісія офіційно оголосила про відкриття нової Програми 
Еразмус+ на 2021–2027 рр. Нова Програма буде не лише міжнарод-
ною, але й більш інклюзивною, цифровою та екологічною. Основна її 
мета – сприяння академічній мобільності у сфері освіти та професій-
ного розвитку.

За сприяння ЄС з листопада 2020 року до травня 2021 року Мі-
ністерством було проведено три етапи технічних консультацій з Єв-
ропейською Комісією щодо долучення України до наступної рамкової 
програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 
Європа» та програми з досліджень та навчання «Євратом». На чер-
вень – липень 2021 року було заплановано обговорення попереднього 
тексту угоди про участь України у програмі «Горизонт Європа» та 
початок офіційного етапу переговорного процесу.

І як результат вже 15 липня 2021 р. Верховна Рада України 
ухвалила рішення про відновлення дії Угоди між Україною та Єв-
ропейським Союзом про наукове і технологічне співробітництво 
(Відновлено дію угоди між Україною та Європейським Союзом, 202). 
Ухвалений закон дозволяє відновити дію Угоди між Україною та Єв-
ропейським Співтовариством про наукове і технологічне співробіт-
ництво, який був підписаний в Копенгагені 4 липня 2002 року. Угода 
розширює та зміцнює співпрацю в галузях, які становлять спільний 
інтерес та створює нормативно- правове підґрунтя для проведення 
спільних досліджень у партнерстві зі вченими країн Європейського 
Союзу.

Відновлення дії Угоди особливо актуальне у контексті розпоча-
тих перегорів зі стороною ЄС щодо приєднання України до рамкової 
програми ЄС із досліджень та інновацій «Горизонт Європа».
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Також відновлення зазначеної угоди дозволить отримувати по-
даткові пільги, що передбачені документом, та спільне використан-
ня дослідницького обладнання; збільшити кількість білатеральних 
проєктів, виконуваних українськими та європейськими вченими, на-
укових заходів міжнародного рівня; підвищити якість наукових ре-
зультатів спільних проєктів, які відповідатимуть європейському та 
загальносвітовому рівню.

Виконання Угоди сприятиме реалізації спільних науково- 
дослідних проєктів з країнами- членами ЄС. Зокрема, це стосується 
проведення семінарів і зустрічей, навчання науковців і технічних спе-
ціалістів, а також інших форм науково- технічного співробітництва, 
які можуть бути взаємно узгодженими (Відновлено дію угоди між 
Україною та Європейським Союзом, 2021).

13 липня 2021 року Міністр освіти і науки України Сергій 
Шкарлет взяв участь у Міністерському сегменті Глобальної зустрічі 
ЮНЕСКО з питань освіти, яка проходила в прямому ефірі, де брали 
участь міністри освіти, вищі посадові особи установ ООН, міжнарод-
них та регіональних організацій, інших партнерів з розвитку, пред-
ставників педагогічної професії, студентів, громадських організацій, 
приватного сектору (Освіта в умовах пандемії covid-19, 2021).

Міністерський круглий стіл у межах заходу був присвячений та-
ким питанням: глобальний механізм співпраці у сфері освіти; обмін 
досвідом з подолання наслідків COVID-19 для систем освіти та ви-
користання цих інструментів для досягнення Цілі сталого розвитку 
4; презентація спільного звіту ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Світового банку 
та ОЕСР за підсумками глобального опитування про відповіді націо-
нальних систем освіти на закриття шкіл під час пандемії COVID-19.

«Пандемія COVID-19 значно вплинула на освітній сектор Укра-
їни. Після закриття шкіл у березні 2020 року основною проблемою 
було забезпечити безперервність навчання та створити умови для 
якісного дистанційного та змішаного навчання. Ми зіткнулися з бага-
тьма викликами, але спільними зусиллями державної влади, органів 
місцевого самоврядування, освітян і науковців нам вдається долати 
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труднощі, забезпечувати стабільне функціонування системи освіти 
та її безперервний розвиток», – наголосив Сергій Шкарлет.

Водночас пандемія сприяла розвитку освітньої галузі: дистан-
ційне навчання мотивувало вчителів удосконалювати свої цифрові 
навички; керівники закладів освіти отримали цінний досвід адап-
тації освітнього процесу до нової реальності й створення безпечних 
умов для вчителів та учнів; українська освіта отримала шанс подо-
лати наявний цифровий розрив. «Сьогодні Уряд України спрямовує 
максимум зусиль для розв’язання проблем, спричинених пандемі-
єю», – підкреслив Сергій Шкарлет.

Зокрема, у період карантину було реалізовано низку заходів: 
у квітні 2020 року запрацювала Всеукраїнська школа он-лайн (ВШО) 
у форматі телевізійних уроків для учнів початкової та середньої 
школи; у грудні 2020 року ВШО була трансформована в національ-
ну он-лайн-платформу для дистанційного та змішаного навчання; 
у серпні 2020 року було запущено он-лайн-курс дистанційного та змі-
шаного навчання для вчителів та керівників шкіл; після повторного 
відкриття шкіл у вересні 2020 року всім вчителям було рекомендо-
вано провести коригувальні заняття; закладам профтехосвіти та уні-
верситетам були надані рекомендації щодо дистанційного та зміша-
ного навчання; значні інвестиції передбачено в державному бюджеті 
на 2021 рік для проведення широкосмугового Інтернету в сільській 
місцевості та придбання комп’ютерного обладнання для вчителів 
(Освіта в умовах пандемії covid-19, 2021).

Виклики освіти перед пандемією COVID-19, іноземний досвід 
для української освіти, розвиток вчителів базової школи були обго-
ворені під час панельної дискусії «Співпраця з міжнародними парт-
нерами “Нові горизонти міжнародного співробітництва”» в межах 
Всеукраїнського серпневого форуму «Освіта України 30 без бар’єрів: 
вектори якості та успіху», 19 серпня 2021 року (Виклики Covid-19, 
2021).
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THE ROLE OF EASTERN PARTNERSHIP 
TOWARDS EU-UKRAINE RELATIONS

Despite the high pressure on both Eastern Partnership and EU 
member states, level of cooperation between these actors continue to 
increase and many objectives of the Eastern Partnership have been 
achieved by three out of six countries, i. e. Ukraine, Belarus and Moldova. 
These three have signed Association Agreements (AAs), DCFTAs, agreed 
on visa-free regimes and constantly work on implementation of the acquis 
communautaire. Eastern Partnership was expected to drive “more for 
more” principle and provide more support to countries more successful 
in reforms but in practice happened to be more useful as a platform for 
cooperation with those being at stake. This can be demonstrated well by 
Ukrainian example. The same way countries as Azerbaijan and Armenia 
are receiving funds for development and slowly follow reformation process 
within this program without high claims for membership but with need for 
EU funding.

The story of Ukraine, Moldova and Georgia is vastly different. These 
countries have worked not only in the eastern Partnership format, but 
individually as well and have outgrown the format. Moreover, at the Riga 
summit in 2015 these three countries simultaneously submitted 3 similar 
declarations on their aspirations to become EU member states.

2015 is a year of change at the European Neighbourhood policies, as 
it was revised aimed at “closer relationship” with “greater flexibility must 
be sought to enable the EU and its partners to respond to ever changing 
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needs and circumstances”. Acknowledging totally different aspirations and 
needs of the neighbouring countries European Union passes to much more 
tailored approach. Maintained objectives of good governance, democracy, 
rule of law, human rights were complemented with “security sector reform, 
conflict- prevention, counter- terrorism and anti-radicalization”.

These changes resemble as long time ago “the successor states of the 
former Yugoslavia were excluded from ENP because of their potential EU 
membership in the Future” with specific plans and ways of engagement 
into EU programmes. Some of them are current EU member states and 
successful integration of Croatia in 2013 gives hope for further enlargement 
provisioned by open door policy at the Article 49 of the Treaty of the 
European Union: “Any European State which respects the values referred 
to in Article 2 and is committed to promoting them may apply to become 
a member of the Union.”

Nevertheless, there is still a number of candidate countries waiting 
to access the EU and no current “membership prospective” offered to the 
Eastern Partnership countries due to the mentioned above Russian threat as 
well as debates among member states on the way for further transformation 
of the Union as such.

Uncertainty and diminishing hope of future membership create high 
risk of disappointment among the frontrunners of the Eastern Partnership 
as EU “soft power” tool to create alike countries with European values and 
high level of democracy fails to give to these countries clear objective for 
future transformations.

In this case one of the possible scenarios lie at the multi- speed Europe 
opportunities. If we consider multi- speed option for the European Union 
this opens for the countries of the Eastern Partnership as Ukraine new 
possibilities of practical integration at the spheres of the common interest.

First of all, it is important to deal with unfinished business of open-
sky agreement with Ukraine that was negotiated long ago but cannot 
yet get into force due to minor internal EU disagreements on Gibraltar. 
Other important steps follow on “spill over” effect from already fulfilled 
initiatives. In case with DCFTA that should grow into a full-scale free trade 
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zone (may be with some minor limitations) as it was with Sweden, Finland, 
and Austria before 1995. Following visa-free regime negotiations on 
further liberalization agreements for specific groups of Ukrainians should 
be conducted, aiming at free travel and becoming part of the Schengen 
zone. Energy and information policies are also high on the agenda of 
both EU and Ukraine nowadays due to the frequent usage of these tools 
by Russia. Creation of a stronger energy union with centralized buying 
energy and/or other measures to strengthen European positions would 
be in common interest of both the EU and Ukraine as well as fostered 
work and integration of Ukraine into the European Union Agency for 
Network and Information Security (ENISA). European space Agency is 
another EU agency of highest Ukrainian interest as a country involved into 
development of missile and space technologies. Especially due to fact that 
there is a practice of such non- EU country as Canada being an associate 
member of this agency.
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БЕЗПЕКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС З УКРАЇНОЮ 
В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

Українсько- російський конфлікт, який супроводжуються по-
ширенням пропаганди та зростанням радикальних настроїв, пере-
творенням кіберпростору на інструмент дестабілізації та небезпеки, 
посилив дебати в середині ЄС щодо безпекової та оборонної політи-
ки. Пандемія ковід-19 також сприяла формуванню нового розуміння 
безпеки, яка сьогодні набула гібридного характеру через зростання 
рівня взаємозалежності кожного сектору суспільного життя, дер-
жавного функціонування та міжнародного співробітництва. Отже, 
ЄС визначає, що як ніколи раніше безпека однієї держави є безпекою 
всіх. І мова йде не лише про безпеку членів ЄС: у новій Стратегії 
Безпекового Союзу ЄС від 2020 р. підкреслюється, що події за межа-
ми ЄС можуть мати критичний вплив на безпеку в середині Союзу 
(Communication from, 2020, p. 1). Саме тому захист Союзу та його гро-
мадян – це не лише забезпечення безпеки в межах кордонів ЄС, а й 
реагування на зовнішні виміри безпеки. При цьому стабільність та 
безпека в сусідніх країнах, особливо на схід та таких, де є військові 
конфлікти, мають вирішальне значення для безпеки ЄС. Співпраця 
з третіми країнами та на глобальному рівні для вирішення спільних 
викликів в рамках Спільної зовнішньої політики та політики безпеки 
та Спільної політики безпеки та оборони (СПБО) визнано централь-
ним підходом ЄС для ефективної та всебічної відповіді зовнішнім 
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загрозам, що мають переважно гібридний характер, для посилення 
безпеки в ЄС в цілому.

Такий підхід є певною відповіддю на заклики аналітиків щодо 
адаптації ЄС до нових викликів, які не дозволяють і надалі реалізову-
вати стратегію «оборонної стійкості», але вимагають більш амбітної 
та наполегливої позиції в міжнародних справах та відносинах з ін-
шими державами (Gressel & Popescu, 2020, р. 2). В свою чергу його 
реалізація потребуватиме перегляду підходів до безпекового співро-
бітництва з сусідніми країнами. І важливу роль тут може і має на-
лежати Україні. Аргументи на користь такого твердження наведемо 
наступні.

По-перше, Україна й ЄС розвивають безпекове співробітництво 
вже понад 20 років (Максименко, 2018, с. 56–60). По-друге, накопиче-
но багатий досвід співробітництва ЄС та України в сфері попереджен-
ня конфліктів та врегулювання криз: участь представників України 
в спеціальних місіях та операціях ЄС з антикризового менеджменту, 
ініціатив з посилення спроможності Євросоюзу та діяльності бойо-
вих тактичних груп (БТГ) ЄС, які є головним інструментом реагуван-
ня на непередбачені кризи. Найактивніше Україна бере участь у БТГ 
Сил швидкого реагування ЄС HELBROC, до оперативних чергувань 
якої підрозділи ЗСУ приєднуються з 2011 р. та планують поверну-
тися у 2023 та 2026 рр. (Співробітництво у воєнно- політичній, 2021). 
По-третє, підписання Угоди про асоціацію Україна – ЄС та Адмі-
ністративної угоди між Міністерством оборони України та Євро-
пейським оборонним агентством створили необхідні інституційно- 
правові засади для активізації воєнно- політичного діалогу, надання 
Україні консультативно- дорадчої та матеріально- технічної допомо-
ги, в тому числі збільшення програм професійної підготовки укра-
їнських військовослужбовців та представників державних служб 
та установ з питань СПБО, а також участі у засіданнях Військової 
авіаційної ради політичного рівня за напрямом «Єдине Європейське 
небо», що є вкрай важливим в умовах виходу США та Росії з Догово-
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ру про відкрите небо, а отже зменшення довіри, відкритості та стра-
тегічної стабільності в Європі.

Крім того, існують спільні інтереси та пріоритети у сфері без-
пеки України та ЄС, які ще не реалізовуються відповідно до спіль-
них потреб та можливостей. Так, 2020 року Україна та ЄС прийняли 
нові стратегії безпеки, в яких зазначені наступні пріоритети: бороть-
ба з тероризмом, організована злочинність, економічні проблеми та 
нерівність, енергетична залежність від окремих експортерів (голов-
ним чином, Росії), зміна клімату та кіберзагрози. Спільними також є 
і засади безпекових стратегій: стійкість усіх елементів безпеки (лю-
дина – суспільство – держава – Євросоюз) та взаємодія з країнами- 
партнерами та міжнародними структурами. Поділяють Україна та 
ЄС і напрямки реалізації безпекової політики, наприклад, у докумен-
тах сторони зауважують важливість вдосконалення системи обміну 
розвідувальними даними з країнами- партнерами, створенні «більш 
гнучких, мобільних сил», що могли б ефективно реагувати на нові ви-
клики та протидіяти їм (Стратегія національної, 2020; Communication 
from, 2020). Нові можливості також відкриваються в контексті ухва-
лення рішення щодо залучення України до проектів програми По-
стійного структурованого співробітництва в сфері безпеки і оборони 
(PESCO), що розглядається як один із пріоритетних шляхів вдоскона-
лення оборонної спроможності України та наближення до практик та 
стандартів ЄС та НАТО, а також реалізації цілей, закладених у Стра-
тегії зовнішньополітичної діяльності України: просування позитив-
ного іміджу України як сильної та авторитетної європейської країни, 
здатної забезпечити сприятливі зовнішні умови для стійкого розвит-
ку; інтеграція в ЄС та НАТО (Дмитро Кулеба, 2021).

Однак існують певні виклики та загрози безпековому співробіт-
ництву між Україною та ЄС, які визначаються наступними чинника-
ми. По-перше, вихід Великої Британії з ЄС, одного з найактивніших 
та найпослідовніших лобістів європейської інтеграції України, нега-
тивно впливатиме на подальші перспективи нашої держави на шляху 
до повноправного членства в Євросоюзі та воєнно- політичного спів-
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робітництва зокрема. Франція як і раніше мало зацікавлена в країнах 
Східного Партнерства; Німеччина намагатиметься повернути Росію 
«в більш-менш прийнятні рамки європейського правопорядку», що 
потенційно загрожує надовго зафіксувати статус-кво навколо Криму 
та ОРДЛО, перетворення його на нетермінове питання європейського 
порядку денного та відновлення «всебічного діалогу» з Росією, що 
означатиме перетворення України на постійну зону небезпеки та по-
тенційних загроз (Снігир, 2017).

По-друге, пандемія ковід-19 та спричинені ним економічні 
проблеми суттєво збільшуватимуть вірогідність такого підходу до 
українсько- російського конфлікту та проблеми анексії Криму серед 
окремих держав- членів ЄС. Існує загроза, яка збільшується з кожною 
новою хвилею коронавірусної хвороби, що економічні інтереси пре-
валюватимуть та впливатимуть на політику ЄС щодо Росії. Саме це 
можна спостерігати на прикладі «Північного потоку-2», який поси-
лив економічні та політичні зв’язки Росії та німецького бізнесу. Цей 
проект, за Джуді Демпсі, є «Ахіллесовою п’ятою» Європи, який не 
тільки впливає на енергетичну політику в середині ЄС, але й залишає 
Брюссель без важелів впливу на Росію з багатьох питань: щодо Укра-
їни та Білорусі, захисту інтересів та цінностей Європи, які й склада-
ють сутність об’єднаної Європи (Dempsey, 2021).

Наступним чинником може стати призупинення або подальша 
повільна реалізація реформ та модернізація безпекового та оборон-
ного сектору України. Хоча на даний час Україна досягла певного 
прогресу на шляху інтеграції до європейських безпекових механіз-
мів, але для того, щоб не втратити ці надбання в сучасних умовах 
потрібно докласти це більше зусиль одночасно внутрішнього та зо-
внішнього характеру. Послідовність внутрішнього реформування не 
тільки посилить резистентність української держави та збільшить 
сумісність ЗСУ з безпековими структурами ЄС та НАТО, але й спри-
ятиме впровадженню концепту «тотальної оборони», як це зробили 
Балтійські країни, Швеція та ін. (Gressel & Popescu, 2020, р. 10).
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Говорячи про зовнішній вимір, доцільно максимізувати участь 
ЗСУ в ініціативах з окремими країнами- членами ЄС в рамках про-
ектів військово- промислового виробництва, Литовсько- польсько-
української бригади, БТГ, спеціальних місіях та операціях ЄС. Дода-
ною вартістю такого співробітництва також стане ширше залучення 
України до роботи різних безпекових програм ЄС, зокрема PESCO 
в сферах розвідки, кібербезпеки, обміну даними.

Однак, маємо визнати, що успіх безпекового співробітництва 
між ЄС та Україною залежатиме і від зміни ставлення офіційного 
Брюсселя та впливових держав- членів до цього напрямку взаємо-
дії. Стратегічне переосмислення, яке вже представлено в офіційних 
документах ЄС, набуде практичного виміру після усвідомлення тих 
фактів, що Росія не поважатиме «м’яку» силу ЄС, а безпека грома-
дян ЄС – головна цінність та пріоритет – потребує всебічного інвес-
тування у безпекове співробітництво з країнами- сусідами на сході, 
створення з ними обороно- безпекових альянсів, які включатимуть 
співпрацю не тільки у цивільних, але й воєнних питаннях.
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ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА ПРОБЛЕМА  
«ЗАМОРОЖЕНИХ» КОНФЛІКТІВ

Пандемія COVID-19 змусила під іншим кутом зору глянути на 
проблему «заморожених» конфліктів (війна на Сході України, яка є 
результатом російської агресії, знаходиться у «гарячій» фазі, бойові 
дії там ще тривають, тому його не можна вважати «замороженим»). 
Крім політичного врегулювання, у порядку денному опинилися пи-
тання забезпечення протиепідемічних заходів на територіях, непід-
контрольних центральному уряду, а також прав людини.

Слід також зазначити, що Європейський Союз різною мірою за-
діяний в процесі врегулювання зазначеного конфлікту. В Республіці 
Молдова ЄС бере участь у переговорному форматі «5+2» (Молдова 
та Придністров’я – сторони переговорів, Україна, Російська Федера-
ція та ОБСЄ – сторони- гаранти, США та ЄС – спостерігачі), а також 
здійснює фінансування «заходів зміцнення довіри» між Молдовою та 
Придністров’ям. ЄС також бере участь у Женевських дискусіях з без-
пеки та стабільності у Закавказзі.

В умовах пандемії COVID-19 урядами Республіки Молдова 
та Грузії, на території яких є «заморожені» конфлікти, були вжи-
ті загальнодержавні обмежувальні заходи, які мали перешкоджати 
поширенню хвороби. Проте їх здійснення було ускладнене наяв-
ністю територій, неконтрольованих офіціальною владою (у Молдо-
ві – Придністров’я, в Грузії – Абхазія та Цхінвальский район), на яких 
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до того ж знаходяться окупаційні російські військові контингенти. 
Квазідержавні утворення, які існують на зазначених територіях 
(Придністровська Молдавська республіка, Республіка Абхазія, Рес-
публіка Південна Осетія) самостійно намагалися вирішити питання 
протидії пандемії.

Треба зазначити, що правовий статус цих територій є різним. 
Абхазія та Цхінвальський район визнані на законодавчому рівні 
окупованими територіями (так само, як Крим та Окремі райони До-
нецької та Луганської області України), в той час як статус Придні-
стров’я в молдавському законодавстві чітко не визначений.

Показовою є ситуація саме з Придністровським регіоном, де бо-
йові дії закінчилися ще у 1992 році і до початку пандемії не існувало 
серйозних перешкод для пересування людей під підконтрольними та 
непідконтрольними територіями.

17 березня 2020 р. в Придністровському регіоні Республіки 
Молдова почав діяти режим надзвичайного стану (Парламент Мол-
дови ввів надзвичайний стан на 60 днів у той же день). Згідно з роз-
порядженням «Уряду ПМР» впроваджені жорсткі обмежувальні 
заходи: в’їзд на територію Придністров’я іноземних громадян і осіб 
без громадянства. Виняток – ті, хто має дозвіл на проживання або 
реєстрацію на території Придністров’я, дипломатичні представники, 
члени делегацій міжнародних організацій (і їх супровід), а також ван-
тажоперевізники (які доставляють продукти харчування, предмети 
першої необхідності тощо); виїзд з території республіки громадян 
ПМР за винятком випадків гострої необхідності, з обов’язковим за-
повненням епідеміологічної карти; міжнародні перевезення пасажи-
рів транспортними засобами, де більше 7 місць; проведення масових 
заходів і зборів за участю понад 40 осіб.

Надзвичайний стан продовжувався кілька разів протягом року. 
Показово, що молдовська влада обмежень на пересування жителів 
Лівобережжя не впроваджувала. Більш того, з боку Кишинева були 
здійснені кроки, спрямовані на посилення співробітництва у про-
тидії епідемії. Зокрема, в Кишиневі здійснювалася перевірка тестів 
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COVID-19, зроблених у Придністров’ї. Для вивчення досвіду в лабо-
раторіях в Кишиневі працювали спеціалісти з регіону. Згодом части-
на вакцин, що отримувала Молдова в рамках міжнародних програм, 
надходила і до Придністров’я.

Впроваджені придністровською адміністрацією обмеження 
торкнулися певних категорій громадян, які живуть в Придністров-
ському регіоні, але працюють в Правобережній Молдові, у тому 
числі, медичних працівників. Фактично, медики були поставлені ти-
распольською адміністрацією перед виборов: або вони продовжують 
працювати на Правобережжі й живуть там на період надзвичайного 
стану, або переходять на роботу в систему охорони здоров’я ПМР.

Також, придністровська сторона без погодження з молдав-
ською стороною виставила в Зоні безпеки 37 мобільних карантинно- 
санітарних постів. 2 липня 2020 р. віце-прем’єр Молдови з питань 
реінтеграції Крістіна Лєснік звернулася до представництва ОБСЄ 
з приводу односторонніх обмежувальних дій Придністров’я в Зоні 
безпеки.

15 червня 2020 р. «верховна рада ПМР» ухвалила закон, що дає 
право «президенту ПМР» тимчасово обмежувати виїзд місцевих жи-
телів регіону через карантин або «особливий правовий режим», а та-
кож обмежувати в’їзд на територію регіону іноземцям та особам без 
громадянства (до них відносяться всі, у кого немає придністровсько-
го громадянства, у тому числі громадяни Молдови). Це можна зроби-
ти «в інтересах державної безпеки, громадського порядку, здоров’я 
населення».

2 липня 2020 р. згідно рішення придністровського Оператив-
ного штабу по боротьбі з коронавірусом були анульовані всі раніше 
видані перепустки для виїзду з регіону, які видавалися працюючим 
на правому березі Дністра, а також тим, кому потрібно було виїхати 
на лікування або похорон. Жителям регіону дозволялося виїжджати 
за попереднім погодженням на термін не більше 12 годин для отри-
мання держпослуг (технічного огляду транспортного засобу, оформ-
лення документів, отримання інших державних послуг, оплати кому-
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нальних платежів тощо). При перевищенні терміну місцеві жителі по 
поверненню мали дотримуватися 14-денного карантину.  В р а н ц і 
2 липня в Рибниці з придністровської сторони кілька десятків осіб на 
ознаку протесту проти цього рішення заблокували рух по мосту між 
лівим і правим берегом Дністра. Один з організаторів мітингу – лідер 
руху «Наш дім – Придністров’я» Геннадій Чорба був заарештований, 
а згодом засуджений до ув’язнення за звинуваченням у екстремізмі 
(у серпні 2021 р. вирок був замінений на умовний).

Що стосується окупованих регіонів Грузії, то позиція адмі-
ністрацій цих регіонів була ще жорсткішою. 11 березня 2020 р. в. о. 
глави невизнаної Республіки Абхазія Валерій Бганба розпорядився 
повністю закрити «кордон» між Абхазією і Грузією по річці Інгур 
з 14 березня. Перетинати «кордон» дозволено тільки співробітникам 
Інгур ГЕС. Заручниками ситуації стали жителі Гальського району, 
які виїжджали до Грузії і яких абхазькі «прикордонники» відмови-
лись пропускати додому в Абхазію. Порядок перетинання адміні-
стративної межі був послаблений лише в липні 2021 р.

Адміністрація Цхінвальского району (Південної Осетії) ухва-
лила рішення про безстрокове закриття єдиного діючого пункту про-
пуску на кордоні з Грузією ще 27 лютого 2020 р.., хоча згодом до-
пустила екстрений виїзд жителів на лікування до Грузії, але після 
повернення ці люди мали бути ізольовані на двотижневий карантин.

13 березня міністр Грузії у справах примирення і громадянської 
рівноправності Кетеван Ціхелашвілі заявила, що грузинська влада 
готова допомогти жителям Абхазії і Південної Осетії в боротьбі з ко-
ронавірусом як у превенції поширення вірусу, так і діагностики та 
лікування. Абхазія і Південна Осетія відмовились від пропози-
ції Тбілісі, заявляючи, що чекають допомоги від Росії.

18 березня 2020 р. Абхазію відвідала делегація Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я (ВООЗ), за підсумками візиту було пові-
домлено про надання гуманітарної допомоги у вигляді наборів для 
персонального догляду та антисептиків.
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9 квітня 2020 року в Абхазії був виданий «декрет», яким були 
введена заборона на знаходження на вулицях, набережних, площах, 
у парках, скверах чи інших громадських місцях після опівночі.

У березні 2021 р. влада Грузії заявила про намір проводити 
вакцинацію від коронавірусу жителів Абхазії і Південної Осетії на 
підконтрольних Тбілісі територіях, проте в адміністрації окупова-
них територій заявили, що не потребують допомоги Грузії в боротьбі 
з COVID-19.

Таким чином, пандемія коронавірусу призвела не лише до обме-
ження прав та свобод жителів непідконтрольних та окупованих тери-
торій, але й ускладнила надання централізованої допомоги у протидії 
хворобі.

Список посилань
1. О введении чрезвычайного положения на территории 

Приднестровской Молдавской Республики. (2020, Март 16). 
Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской 
Республики. Взято з http://president.gospmr.org/pravovye-akty/
ukazi/o-vvedenii- chrezvichaynogo-polojeniya-na-territorii- 
pridnestrovskoy-moldavskoy- respubliki.html

2. За протест. В Приднестровье задержали оппозиционного ак-
тивиста Геннадия Чорбу. (2020, Июль 3). Newsmaker.md. Взято 
з https://newsmaker.md/rus/novosti/za-protest-v-pridnestrove- 
zaderzhali-oppozitsionnogo- aktivista-gennadiya- chorbu/

3. Абхазия и Южная Осетия отказались от помощи Грузии в вак-
цинации. (2021, Март 30). Кавказский узел. Взято з https://www.
kavkaz-uzel.eu/articles/362310/



ЗМІСТ

Брусиловська Ольга
ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ЧАСИ ПАНДЕМІЇ 
COVID‑19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Бурейко Надія, Шелест Ганна
ТРАНСКОРДОННА СПІВПРАЦЯ РЕГІОНІВ ТА ПРОЦЕС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vdovychenko Victoria
THE RISING POLITIZATION OF COVID VACCINES IN THE EU:  
THE JOURNEY FROM NECESSITY TO POLITICAL TOOLKIT . . . . . . . . 14

Гладиш Маріанна
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ ЄС . . . . . . . . . . . . . . 17

Holovko- Havrysheva Oksana
THE EU-UKRAINE COOPERATION IN PUBLIC HEALTHCARE  
IN THE TIMES OF THE PANDEMIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Краєвська Оксана
СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В ОСВІТНІЙ СФЕРІ  
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Kuzmin Denys
THE ROLE OF EASTERN PARTNERSHIP TOWARDS  
EU-UKRAINE RELATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Максименко Ірина
БЕЗПЕКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС З УКРАЇНОЮ В УМОВАХ  
ГІБРИДНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Филипенко Артем
ПАНДЕМІЯ COVID-19 ТА ПРОБЛЕМА «ЗАМОРОЖЕНИХ» КОНФЛІКТІВ  . . . . . 43



Наукове видання

АКТОРНІСТЬ ЄС В ЧАСИ COVID-19 
ТА ПОЛІТИКА ЩОДО СУСІДІВ 

Матеріали 
Круглого столу

Одеса,  
4 серпня 2021 року 



Підписано до друку 04.09.2021 р.
Формат 60х84/16. Ум-друк. арк. 2,9.  
Наклад 100 прим. Зам. № 2109-01.

Видано і віддруковано в ПП «Фенікс»
(Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1044 від 17.09.02).

Україна, м. Одеса, 65009, вул. Зоопаркова, 25.
Тел. +38 050 7775901, +38 048 7959160

e-mail: fenix-izd@ukr.net
www.feniksbooks.com


	ONU_Konf_Aktor_Covid_cover_Print.pdf
	ONU_Konf_Акторність_Print_2.pdf
	Blank Page
	Blank Page



