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Мета створення  
Інформаційного 
бюлетеню   

Формування інформаційного простору розвитку громадянської 
дипломатії для територіального та транскордонного  співробітництва 
«Україна-ЄС». 

 

Напрями Інформаційної 
підтримки розвитку 
громадянської 
дипломатії  
 

-  організація спільних просторів громадянської дипломатії та розвитку 
територіального та транскордонного співробітництва у різноманітних 
сферах діяльності між українськими прикордонними регіонами та 
єврорегіонами; 
-  презентація пріоритетів регіонального розвитку, громадянської 
дипломатії українських прикордонних регіонів та єврорегіонів, 
України та Європейського Союзу;  
-   сприяння  створенню структурованого Транскордонного Діалогу 
«Україна-ЄС» та проведенню Асамблеї українських прикордонних 
регіонів та єврорегіонів; 
-   інформування про роботу Школи громадянської дипломатії Східної 
України; 
-   сприяння територіальному  та транскордонному  співробітництву 
Східної України; 
-  створення  мережи  експертів громадянської дипломатії; 
-  просування інформації про територіальні та транскордонні проекти 
українських прикордонних регіонів та єврорегіонів у європейському 
інформаційному просторі з метою сприяння їх інвестиційної 
привабливості та розвитку міжнародного партнерства. 

 

Про пріоритети роботи  
АЄПР   в Україні 

 Асоціація європейських прикордонних регіонів (AЄПР) - це незалежна 
неурядова організація, яка була створена майже 50 років тому з метою 
представництва та інституційного залучення по всій Європі для 
просування переваг транскордонного співробітництва та конкретні 
потреби розвитку прикордонних регіонів, пропонуючи політичну 
підтримку та практичні рішення. 
АЄПР є організацією, заснованою на членстві, з більш ніж 90 
прикордонними регіонами, які мають членство, як в межах ЄС, так і за 
межами ЄС. 
АЄПР залишаться відданим підтримці найкращих практик 
стратегічного регіонального розвитку та транскордонного 
співробітництва для всіх наших членів, визнаючи важливість цього для 
громадян, а також для економічної та соціальної стабільності на  
кордонах. 
Що стосується підтримки АЄПР роботи в Україні,  то вона спрямована 
на узгоджений підхід до визначення регіональних пріоритетів та 
спільних пріоритетів для регіонів (також для транскордонного 
співробітництва), які зараз існують для України щодо вирішення 
питання:- «Яка підтримка може сприяти подальшому розвитку 
прикордонних регіонів та транскордонного співробітництва в 
Україні?» 
 



 

 

 
 Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів в Харківському 
національному  економічному  університеті ім. С. Кузнеця, 
 Адреса:  проспект Науки 9-A, м. Харків, Україна, 61166 

 

Ця робота координується через Інформаційний центр Асоціації 
європейських прикордонних регіонів в м. Харків, який створено 12 
листопада 2013 року.   
 
13 січня 2020 року в рамках робочої зустрічі Генерального секретаря 
АЄПР Мартіна Гільермо Раміреса з першим заступником Міністра 
розвитку громад та територій Дмитром Живицьким, було 
запропоновано розглянути питання щодо узгодження пріоритетів 
регіонального розвитку України, пріоритетів розвитку прикордонних 
регіонів України та єврорегіонів у період 2021-2027 рр. у контексті 
нового періоду програмування ЄС 2021-2027. 
 
В рамках цієї зустрічі обговорено проведення Асамблеї українських 
прикордонних регіонів та єврорегіонів (Асамблея), як спільного 
заходу для обговорення тем розвитку українських прикордонних 
регіонів та єврорегіонів, а також як спосіб визначення спільних 
пріоритетів та фокусу Транскордонного Діалогу між Україною та 
Європейським Союзом щодо тем розвитку транскордонного 
співробітництва, єврорегіонів, українських прикордонних регіонів та 
порядку денного регіонального розвитку. 
 
У лютому-березні 2020 року, Інформаційний  центр АЄПР у м. Харків, 
за підтримки Генерального секретаря Асоціації європейських 
прикордонних регіонів г-на Мартіна Гільєрмо Раміреса та експерта 
Асоціації європейських прикордонних регіонів г-жи Кайтріони 
Муллан, працювали з єврорегіонами та прикордонними регіонами 
Україна за двома ключовими напрямками: 
a) Продовження роботи з питань підготовки проведення 
Асамблеї українських прикордонних регіонів та єврорегіонів з 
використанням онлайн-форматів, а саме відео-Інтернет-конференцій. 
На сьогодні ми узгодили перший варіант Програми Асамблеї  
українських прикордонних регіонів та єврорегіонів, і це буде 
удосконалено, оскільки наша робота з регіонами триватиме протягом 
найближчих місяців; 
b) Організації Структурованого діалогу та онлайн-семінарів 
Школи громадянської дипломатії Східної України, присвячені 
ключовим темам розвитку громадянської дипломатії українських 
єврорегіонів та прикордонних регіонів, з урахуванням пріоритетів 
Програми згуртованості на 2021-2027 роки, з метою визначення 
загальних тем та пропозицій щодо підтримки українських єврорегіонів 
та прикордонних регіонів. 

 

Про проект 
«Громадянська 
дипломатія для  
територіального  та 
транскордонного  
співробітництва 

Однім із пріоритетів діяльності Інформаційного центру АЄПР у 2017 -
2019 рр. було експертне обговорення напрямків розвитку 
громадянської дипломатії у транскордонному та територіальному 
співробітництві, а саме молодіжної дипломатії знань, парадипломатії 
прикордонних регіонів. 
 За підсумком цього експертного обговорення  було створена 
проектна ініціатива «Громадянська дипломатія за територіальне та 
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«Україна – ЕС» та 
очікувані результати 

прикордонне співробітництво» презентація якої відбулася на 
Генеральній асамблеї АЕПР 24-26 жовтня 2019 року в Дрездені.  
 
 Провела презентацію Стратегічного огляду та контурної пропозиції 
проекту «Громадянська дипломатія за територіальне та прикордонне 
співробітництво «Україна – ЕС» Каїтріона Муллан, експертка АЄПР з 
питань просторового розвитку та стратегічних змін. 
 
Метою цього проекту є сприяння стратегічному співробітництву 
українських прикордонних регіонів та єврорегіонів ЄС  для розвитку та 
нарощування потенціалу громадянської дипломатії як інструменту 
територіального та транскордонного  співробітництва, економічного 
зростання та стабільності в контексті як європейської інтеграції, так і 
сприяння добрим відносинам та практичному співробітництву через 
зовнішні кордони ЄС. 
 
Очікувані результати  реалізації проекту: 
• Сприяння організації структурованого діалогу у  наступних 
форматах - Школи громадянської дипломатії Східної України на 
постійній основі; Асамблеї українських прикордонних регіонів та 
єврорегіонів;  та Транскордонного діалогу «Україна – ЕС», 
• Розробка пріоритетів регіонального розвитку та громадянської 
дипломатії українських прикордонних регіонів, у тому числі 
пріоритетів -  «Східна Україна у сфері розвитку транскордонного 
співробітництва», «Агротуризм», «Освіта», «Альтернативна 
енергетика», «Культура», «Громадське здоров’я»,   
• Підтримка проектів територіального та транскордонного 
співробітництва Східної України, у тому числі Агротуристичний кластер 
«Сіверський Донець» та Прикордонне об’єднання між 
територіального співробітництва «Слобожанщина»,  
• Створення територіальних та транскордонних просторів 
співробітництва та розвитку громадянської дипломатії Східної 
України, Карпатського регіону, Еврорегіону Дністер, Придунайської 
Бессарабії,  Еврорегіону «Ніжній  Дунай»,  
• Створення мережи експертів проекту «Громадянська 
дипломатія для територіального та транскордонного співробітництва 
«Україна – ЄС»,   
• Створення баз даних про регіональний розвиток, 
територіальне та  транскордонне співробітництво України. 

 

Про Школу 
громадянської 
дипломатії «Східної 
України" 

Школа громадянської дипломатії Східної України" це ініціатива 
Інформаційного центру АЄПР в ХНЕУ імені Семена Кузнеця  в рамках 
проекту «Громадянська дипломатія для територіального та 
транскордонного співробітництва «Україна – ЄС» створеної  з метою 
обговорення та узгодження пріоритетів розвитку українських 
прикордонних регіонів та єврорегіонів з пріоритетами нового 
бюджетного та програмного періоду на 2021-2027. 
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«Школа громадянської дипломатії Східної України» базується на 
моделі Асоціації європейських прикордонних регіонів та створена для 
розбудови потенціалу регіональної транскордонної співпраці 
прикордонних регіонів та єврорегіонів та створена в рамках проекту 
«Громадянська дипломатія для розвитку територіального та 
транскордонного співробітництва» презентація якого відбулася в 
рамках Генеральної Асамблеї європейських прикордонних регіонів, 
яка пройшла  у м. Дрезден, Єврорегіон  Єльба/ Лабе 24-26 жовтня 2019 
року. 
 
Мета створення Школи громадянської дипломатії «Східної України» 
зібрати інформацію та дані про: 
-  прикордонні регіони та єврорегіони України, 
-  пріоритети у сфері громадянської дипломатії, 
- проекти між територіального розвитку та Асамблеї українських 
прикордонних регіонів та єврорегіонів, 
- актуальні питання розвитку територіального та транскордонного 
співробітництва та діяльності прикордонних регіонів та єврорегіонів, з 
метою їх розгляду в рамках Транскордонного Діалогу «Україна - ЄС». 
 
Інформаційний центр AЄПР в ХНЕУ імені Семена Кузнеця за підтримки 
АЄПР та українських партнерів Центру в квітні – липні 2020 року  провів  
7-м тематичних онлайн засідань «Школи громадянської дипломатії 
Східної України» у 2020 році, за участю українських експертів 
регіонального розвитку, транскордонного співробітництва та деякими 
ключовими галузевими експертами щодо розгляду ключових 
пріоритетів  громадянської дипломатії, а саме наступних: 
 
Про проект «Школа громадянської дипломатії», 17 квітня 2020 року; 
Про пріоритет «Схід України в контексті розвитку транскордонного 
співробітництва»,  29 квітня 2020 року; 
Про пріоритет «Агротуризм»,  15 травня 2020 року; 
Про пріоритет «Альтернативна енергетика» , 29 травня 2020; 
Про пріоритет  «Освіта», 12 червня 2020 року; 
Про пріоритет  «Культура», 26 червня 2020 року; 
Про пріоритет  «Громадське здоров'я», 10 липня 2020 року . 
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Експерти  весняно-літньої сесії  
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Кайтріона Муллан, 
експерт АЕПР зі стратегічних 

змін та просторового 
планування   

 
 

Сиромолот Едуард, 
керівник Інформаційного 
центру АЕПР в ХНЕУ імені 

Семена Кузнеця  

 
Бойко Наталія, 

виконавчий директор 
Луганського регіонального 

відділення  
Асоціації  міст України  

 
 

Гуторова Наталія,  
голова правління  

Асоціації  фармацевтичного та 
медичного права, 

доктор юридичних наук, 
професор 

 
 

Холодок Валентина, 
 директор обласного  

комунального  закладу 
«Харківський організаційно-
методичний центр туризму» 

 
 

Савицька Лариса, 
доцент, кандидат 

філологічних наук, завідувач 
кафедри іноземних мов та 

кроскультурних комунікацій  
ХНЕУ імені Семена Кузнеця 

 

 
 

Заблодська Інна,  директор 
Луганської філії Інституту 

економіко-правових 
досліджень  імені В. К. 

Мамутова НАНУ, доктор 
економічних наук, професор 

 
 
 

Макогон Наталія, 
заступник Кремінського 

міського голови  

 
 

Гавкалова Наталія - 
завідувачка кафедри 

державного управління, 
публічного адміністрування та 
регіональної економіки ХНЕУ 
імені Семена Кузнеця, доктор 
економічних наук, професор  
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Михальченко Євген, 
голова наглядової ради 

Східноєвропейської асоціації з розвитку 
Водневої економіки "Водневий міст" 

 
 

Куртєв Віктор, 
генеральний директор 

Групи компаній 
«Метрополія» 

засновник Громадської 
організації 

«Центр розвитку 
Бессарабії» 

 
 
 
 

Свереда Зиновій, 
доктор соціальних наук, 

Громадська спілка 
Українська кооперативна 

федерація 

 
Антон Мільчевич, 

керівник Агротуриcтичного кластеру 
«ГорбоГори» 

 
Наталія Носа, 

президент 
Міжнародної Асоціації 

інституцій 
регіонального 

розвитку 

 
Пустовіт Світлана, 

заступник директора 
Єврорегіону «Дністер»  

 
 

Кавунець Андрій, 
  голова Громадськоъ органызації  

«Ресурсно-інформаційний центр громад 
Вінницької області " 

 

 
Ланова Анастасія, 
експерт з питань 

комунікацій 
проекту 

"Енергоефективний 
Гнівань - енергетична 

політика сталого 
розвитку міста» 

 
Ганчук Михайло, 

генеральний  директор 
  ТОВ "Промавтоматика 

Вінниця" 
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Доброскок Юлія 

керівник відділу міжнародних 
відносин 

ХНЕУ імені Семена Кузнеця 

 
Стойкова Валентина, 

              заступник голови правління 
   Громадська організація 

"Центр розвитку Бессарабії " 
 

 
 

Олена Бекреньова, 
директор фонду родини 

Богдана Гаврилишина  

 
Станєва Таня, 

заступник голови громадської 
організації 

"Центр розвитку Бессарабії" 

 
Дворніченко Олександр, 

заступник директора 
молодіжної академічної 

симфонічного   
оркестру  

«Слобожанський» 

 
Світлана Урсол 

керівник організаційного 
відділу 

Вишгородської районної ради, 
Координатор Міжнародної 

неурядової організації 
"Україна Польща Німеччина" у 

Київській області 
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