
                                                                       

«Україна – ЄС: коли зникають кордони» 
КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

 22 червня, 2018 року  
м. Ужгород 

конференц-зал 
 
 9:30-10:30 РЕЄСТРАЦІЯ. ВІТАЛЬНА КАВА 

10:30-10:45 Вітальне слово: 

 Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем´єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 
Віктор Мікулін, заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації 
Ігор Бураковський, Голова Правління ГО «Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій»  

10:45-12:30 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  Ключові тенденції відносин України з країнами-
сусідами: спільні інтереси vs протиріччя 

 Питання до обговорення: Відносини України з країнами-сусідами (Вишеградська 
четвірка), транскордонне співробітництво. Як вибудовувати стосунки в умовах 
євроінтеграції? 

 Модератор: Ігор Бураковський, Голова Правління ГО «Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій» 

 УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:  
Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем´єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 
Віктор Мікулін, заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації 
Отто Ковчар, Почесний консул Чеської Республіки в Ужгороді 
Сергій Маковський, експерт у галузі європейської інтеграції, зовнішньої політики 
України та країн Європи, історії міжнародних відносин та світової політики КІМО 
Сергій Солодкий,  перший заступник директора Центру «Нова Європа» 
Сергій Сидоренко, головний редактор «Європейської правди» 

12:30-13:30 ПРЕС-БРИФІНГ Іванни Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем´єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України та Презентація інформаційної 
кампанії "Євроінтеграція: сила можливостей" 
Надія Бойко, експерт міжнародних рамкових проектів і Програми «Горизонт 2020», 
Директор науково-дослідного та навчального  Центру молекулярної мікробіології  та 
імунології слизових оболонок Ужгородського національного університету. 
Сергій Гецко, керівник відділу продажів компанії «Карпати.Насолоджуйся» 
Олена Дюкова, головний спеціаліст зі сприяння секторальному співробітництву з ЄС 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі. 

Конференцію організовано в рамках проектів 
 “Просування реформ в регіони” та «Діалог зі сприяння торгівлі» за фінансової підтримки ЄС 



                                                                     
13:30-14:15 ОБІД 

14:15-15:45 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 1.  Ринок робочої сили: виклики та можливості 
 Питання до обговорення: Які тенденції спостерігаються на ринку робочої сили 

Закарпаття (вікові, освітні, професійні)? Як впливає міграція, безвізовий режим на ринок 
праці? Вплив стану ринку робочої сили на соціальну політику, безробіття, медицину. 
Який вплив на зайнятість мають перекази з-за кордону та контрабанда? 

 Модератор: Оксана Кузяків, виконавчий директор ГО «Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій» 

 УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:  
Юрій Фущич, директор Закарпатського обласного центру зайнятості 
Галина Гриник, начальник Головного управління статистики у Закарпатській області 
Євген Ясінський, головний спеціаліст відділу з питань шукачів захисту та соціальної 
інтеграції управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного 
управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області 
Наталя Батракова, виконавчий директор Центру громадської активності «Синергія» 
(м.Чернівці) 

15:45-16:10 КАВА-БРЕЙК 

16:10-17:40 ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2. Український ліс в європейських координатах 
 Питання до обговорення: Заборона експорту лісу-кругляку, питання вирубки лісу, 

вплив на екологію, вплив на бізнес 

 Модератор: Вероніка Мовчан, директор з наукової роботи ГО «Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій» 

 Презентація «Результати тимчасового мораторію на експорт лісу-кругляку»  
Євген Ангел, науковий співробітник ГО «Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій» 
 
УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ:  
Ірина Мацепура, директор ТОВ «ВГСМ», депутат Ужгородської обласної ради 
Валерій Мурга, начальник Закарпатського обласного управління лісового та 
мисливського господарства 
Ігор Коцур, перший заступник начальника управління Закарпатського обласного 
управління лісового та мисливського господарства 
Юрій Шпонтак, заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів 
Юрій Дербаль, менеджер сектору сталого управління лісовими і природними 
ресурсами Агентства сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» 

17:40-18:00 Заключне слово 
 Ігор Бураковський, Голова Правління ГО «Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій» 
 

Конференцію організовано в рамках проектів 
 “Просування реформ в регіони” та «Діалог зі сприяння торгівлі» за фінансової підтримки ЄС 
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