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XIІI ФОРУМ ЄВРОПА-УКРАЇНА 
 

Жешув - Ясьонка, 28-29 січня 2020 р. 
 

 
Форум Європа-Україна, організовується від 2007 р., є одним з ключових заходів 
Інститутом Східноєвропейських Досліджень. Головною темою вже тринадцятого 
Форуму буде питання продовження реформ та модернізації України в ситуації 
зміни влади в Києві у результаті президентських та парламентських виборів. Ледь 
відчутні ефекти від реформ, поглиблення політичної кризи, економічна 
нестабільність, низький рівень доходів спричинили невдоволення в суспільстві і, як 
наслідок, поразку попередньої влади. Українське суспільство має великі сподівання 
на нове керівництво країни. У зв’язку з цим, актуальним залишається питання 
якою буде політика влади, обраної в результаті виборів, і чи використовуватиме 
Україна ті можливості, які надає співпраця з країнами Європейського Союзу та 
НАТО? Якими повинні бути наступні кроки Києва та його закордонних партнерів 
для забезпечення сталого розвитку країни та її інтеграції до європейських та 
євроатлантичних структур? Дебати Форуму Європа-Україна 2020 
зосереджуватимуться на ключових питаннях модернізації та розвитку 
економічного потенціалу України, можливостей регіонів та співпраці з партнерами 
з Польщі та інших європейських країн. Будуть розглянуті умови побудови 
сучасного територіального самоврядування та громадянського суспільства. Також 
будуть обговорені питання безпеки України у системі європейських та глобальних 
відносин. 
 
 
ГОЛОВНІ ПУНКТИ ПРОГРАМИ: 

 

 2 дні дискусій та зустрічей 

 Презентація Головного Рапорту 

 Пленарні сесії: ключові учасники будуть розмовляти про економічну та політичну 
співпрацю України та європейських країн  

 Понад 30 панельних дискусій присвячених економічним, політичним та 
соціальним питанням 

 Східний Ярмарок – можливість презентації фірм та встановлення безпосередніх 
бізнес контактів 

 Форум Молодих Лідерів 

 10 презентацій українських регіонів, окремих галузей економіки та ін. 

 2 банкети: можливість безпосереднього нетворкінгу з учасниками Форуму 
 

 

 
ГОСТІ ФОРУМУ:  

 
Понад 800 учасників з Польщі, України, сусідніх країн та США – представники урядів, 
політики, дипломати, бізнесу, місцевого самоврядування, європейських інституцій, 
міжнародних організацій, експерти та аналітики. 
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УЧАСТЬ: 

 
Офіційним підтвердженням участі у Форумі є заповнення учасником реєстраційної 
форми, яка знаходиться на сторінці www.forum-ekonomiczne.pl. Електронна реєстрація 
складається з двох етапів.  В другому етапі реєстрації є можливість обрати та забронювати 
готель.  
 
 
МІСЦЕ:  

 
G2A Arena Виставковий Конгрес Центр Підкарпатського Воєводства, Ясьонка 954, 36-002 
Ясьонка 
 

 
ОРГАНІЗАТОР: 

 
Інститут Східноєвропейських Досліджень – організатор Економічного Форуму в Криниці 
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