
Євродискусія «Безвізовий режим для України» 

 

Формат: круглий стіл – дискусія у ролі представників європейських 

країн. 

Тривалість: 1,5 години. 

Мета: 1) дослідити питання надання безвізового режиму для України із 

моменту підписання Угоди про асоціацію, із позицій європейських країн; 2) 

застосувати аналітичні навички студентів до конкретної регіональної 

проблеми міжнародних відносин. 

Учасники: модератор-ведучий – доц.., к.е.н. Рєзніков Валерій 

Володимирович, студенти – представники країн (Україна, Німеччина, 

Франція, Італія, Великобританія+Ірландія, Нідерланди, Бельгія+Люксембург, 

Іспанія+Португалія+Греція+Кіпр+Словенія, Польща, Естонія+Латвія+Литва, 

Чехія+Словаччина+Угорщина+Австрія, Швейцарія+Ісландія+Ліхтенштейн, 

Румунія+Болгарія, Хорватія+Б.-Г.+Чорногорія+Сербія+Албанія+Македонія, 

Норвегія+Данія+Швеція+Фінляндія, Молдова+Грузія, 

Туреччина+Білорусь+Росія), студент-аналітик, запрошені гості, глядачі. 

Перебіг заходу 

1. Короткий огляд питання із моменту підписання Угоди про асоціацію 

(ведучий) – 5 хв. 

2. Представлення позиції України – 5 хв. 

3. Представлення позиції кожної з країн із моменту підписання Угоди 

про асоціацію (яка позиція була на початку процесу, як вона 

змінювалася і що на це впливало, яка зараз) – по 5 хв. Кожній країні 

можна задати максимум 3 питання, від учасників і глядачів. 

Дискусія розгортається на основі заданих питань. 

4. Виступ студента-аналітика, який розглядає проблему із 

політологічної точки зору (критика позицій кожної країни, 

розкриття «прихованих» позицій і причин, важливість і наслідки 

надання безвізового режиму для України) – 5 хв. + 3 питання із 

дискусією 

5. Підбиття підсумків ведучим. 

Зміст виступу учасників (5 хв., важлива готовність відповісти на 

питання!): 1) місце вашої країни у ЄС / стосунки із ЄС; 2) стосунки вашої 

країни із Україною / офіційна позиція щодо внутрішньополітичних подій, які 

відбуваються в Україні, та її зовнішньої політики; 3) як змінювалася офіційна 

позиція щодо надання безвізового режиму Україні; 4) коментар стосовно 

факту надання безвізового режиму Україні та умов, за яких у України можуть 

забрати його + ймовірність цього; 5) коментар стосовно майбутнього 

розвитку України в цілому та враховуючи безвізовий режим. 

Зміст виступу студента-аналітика: 1) безвіз як інструмент політики в 

Україні; 2) критика виступів студентів-представників ОКРЕМИХ (не всіх) 

країн (які позиції приховані, викривлені, як насправді вони ставляться до 

українського і безвізового питання) + безвіз для України як спосіб 

прикордонних країн розширити свій вплив на її території (Львів для Польщі, 



Закарпаття для Угорщини, Чернівці для Румунії і т.д.); 3) прогноз наслідків 

безвізового режиму для України, ЄС, окремих європейських країн + 

ймовірність скасування безвізу для України; 4) геополітичний прогноз для 

регіону і України на найближчий рік. 

Аналітична записка: кожен студент-представник країни готує тези 

(план) своєї доповіді у вигляді аналітичної записки і надсилає її А.Гарус не 

пізніше четверга 23:59!!! Я передаю їх викладачу Рєзнікову В.В. Це 

необхідно для побудови ходу дискусії та нашого розуміння, наскільки ви 

володієте своїм питанням та що вам необхідно дочитати у підготовці до 

дискусії!!! 

1) Стосунки даної країни з Україною (коли визнала, чи є посольство 

України, коротка довідка по основним напрямам і досягненням 

співробітництва). 2) Офіційна позиція щодо безвізового питання. 3) Чи є 

чиновник із походженням даної країни у якійсь із європейських інституцій і 

як він лобіює там інтереси своєї країни + стосовно безвізового питання. 

Джерела для підготовки: офіційний веб-сайт Міністерства закордонних 

справ досліджуваних країн (МЗС України mfa.gov.ua); сайт European External 

Action Service (https://eeas.europa.eu/topics/eu-information-russian_ru), Європейської комісії та 

Європейської ради; повідомлення преси, новини та заяви з моменту 

підписання Угоди про асоціацію (Euronews. DW, BBC та ін.); канали Ютуб; 

додаткові вислані матеріали та будь-які інші! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feeas.europa.eu%2Ftopics%2Feu-information-russian_ru&h=ATMHtqT5GaNzig1lMk0BtDW4CsGVv0khp5VrEkJahuc_wvAdzxZDI_oHnEajQRhErSovkSQ0agLhtIon7LUuhSfyzvG4UToMl2tDo98ROUrKIonD56CUCaAMbzQ2H77ZQOHNdK1hLh8

