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Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва

Мережку Олександру Олександровичу

Шановний Пане Олександре Олександровичу!

Я, Святослав Андрійович Юраш, від імені Групи з міжпарламентських зв'язків з 
Республікою Індія (далі - Група), хочу надати відповідну інформацію щодо діяльності 
Групи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно, за термін 1 січня 2021 року – 31 грудня 2021 року відбулось 3 зустрічі, 
у тому числі 1 онлайн-зустріч.

1 липня 2021 року круглий стіл з питань двосторонніх взаємин з Республікою Індія. 
Метою цього круглого столу стало закладення основ для створення алгоритму дій з 
поглиблення співпраці з Республікою Індія як у міжпарламентському аспекті, так і 
економічно-соціальному. Ініціатором проведення заходу виступила депутатська група з 
міжпарламентських зв’язків з Республікою Індія. Для комплексного розгляду питання, було 
залучено різні експертні сторони для всестороннього висвітлення питання: було запрошено 
долучитися як учасників столу представників державного сектору (ДМС, МЗС, СБУ, 
Мінекономіки тощо), депутатів, представників посольства Республіки Індія в Україні, 
представників індійської діаспори в Україні, українського бізнесу та інших.

Питання, що підіймались в рамках обговорень: 

- Економічна та культурна взаємодія між Україною та Республікою Індія.

- Співпраця між країнами у сфері медицини.

- Питання української діаспори в Індії.
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- Налагодження зв’язків з представниками парламенту Республіки Індія та 
можливе створення групи дружби з Україною.

Пропонуємо основну інформацію, яка була зафіксована під час проведення засідання 
експертної ради щодо питань двосторонніх взаємин з Республікою Індія. 

Економічна співпраця: розширення товарообігу та залучення інвестиційного 
капіталу

Вимтупала Пані Саєнко Анна Анатоліївна - заступник директора департаменту 
міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства - начальник 
управління координації інструментів міжнародної торгівлі. 

З головного: Україна готова до поглибленого співробітництва, що підтверджує 
статистика товарообігу у обсязі 993 млн грн між 2 країнами за 2020 рік. Міністерство 
зацікавлено у заходах з відкриття експорту ягід, продуктів птахівництва, шоколаду (какао) 
та хлібобулочних продуктів. Ще один шлях співпраці – це обмін кращими практиками у 
науково-технологічній сфері ( особлива увага приділятиметься практикам у сфері 
органічної сільськогосподарської продукції).   Міністерство запрошує індійських партнерів 
як в якості керуючих компаній та учасників відносин b2b, b2g, так і у рамках державного 
приватного партнерства, та  прийняти участь у концесіях України. Також було висловлено 
бажання поновити роботу міжурядової українсько-індійської комісіі по торговельному, 
економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву, яка 
збиралася останній раз у 2018 році.  

У блоці економіки Пан Партха Сатпатхі, Надзвичайний і Повноважний Посол  
Республіки Індія в Україні висловив прохання про сприяння реєстрації інтелектуальної 
власності громадян Індії, які перебувають в Україні.

Академічна мобільність, візові аспекти, стажування

Презентували Шаповалова Олена Олександрівна, Директор ДП "Український 
державний центр міжнародної освіти" та Селецький Артур Миколайович, Заступник 
Міністра з питань цифрового розвитку,  цифрових трансформацій і цифровізації

За статистикою, в Україні станом на 2021 рік навчається 17 000 студентів і для усіх 
іноземних студентів Міністерство освіти та науки планує реалізувати електронну 
платформу, яка зможе забезпечити пряму подачу документів іноземців у ВНЗ України. У 
електронному кабінеті буде доступна інформація про страхування, посвідку, електроне 
запрошення студента і зможе бути використана при взаємодії з прикордонною та 
міграційною службою. СБУ, ДПС та МЗС пропрацьовують питання легшого отримання 



електронних віз для студентів, але наразі Індія знаходиться серед країн з високим рівнем 
міграції, що суттєво сповільнює швидкість винесення рішення.  

Питання озвучені паном послом: 

1. Як приєднати електронну візу студентів до платформи?  - Відповідь: всі документи 
будуть доступні у кабінеті.

2. Кількість студентів, які не навчаються на медичних спеціальностях. – Відповідь: 
обіцяли надати в особистій комунікації.

3. Питання магістратури та інтернатури для студентів, визнання медичних дипломів, 
отриманих в Індії – Відповідь: МОН пропонує, однак фінальне рішення за Міністерством 
Охорони Здоров’я.

4. Агенти, до яких звертаються індійські студенти, щоби вступити до українських 
ВНЗ – позиція української влади – «жодних агентів, лише пряма подача документів». 
Платформа для іноземних студентів не буде мати агентів, тому що студенти будуть 
надавати персональну інформацію. Однак МОН додадуть галочку, якщо реєструються 
через агентів (за статистикою 2020 р.,94% студентів, які подаються в укр. університети 
подавались через агентів. Пропозиція від індійської діаспори: знайти баланс та запровадити 
офіційних агентів – наприклад, агентів буде погоджувати індійська та українська сторона, 
які вироблять критерії, за якими будуть визначати професійну кваліфікацію агентів.

Візи та сфера діяльності ДМС

Презентували Ковальов Андрій Іванович, Заступник начальника Управління - 
начальник відділу міжнародного співробітництва та організаційно-протокольного 
забезпечення Управління міжнародних зв'язків та Вікторов Богдан Віталійович, Перший 
секретар відділу Південної Азії 4-го територіального департаменту МЗС.

Проблема відмов у візах пояснюється тим фактом, що вводять заздалегідь 
неправильну інформацію про місце перебування. Останній проєкт - міжпарламентська 
угода про реадмісію, однак з 2016 року правительство республіки Індія не відповіло на 
запити з цього питання. Для вирішення даної проблеми запропоновано зв’язатися з 
міграційними органами республіки Індія та провести онлайн-перемовини щодо питання 
реадмісії. Індійська діаспора вказала на проблему корупції у посольстві України, що також 
впливає і на процес видачі віз. Погіршує ситуацію і припинення видачі online e-visa, з цього 
приводу була надана порада провести обмін найкращими практиками з колегами із ОАЕ, 
Грузії та Туреччини, де за наявності візи Великобританії, США або шенгенської візи, 
значно запрошується процес отримання візи у вищеперераховані країни. 



Таким чином, подальшими кроками у питанні двосторонніх взаємин з Республікою 
Індія буде пріорітизація візового питання та пряма співпраця зі службами, до сфери 
діяльності яких входить це питання, та підтримка ініціатив націлених на оптимізацію 
перебування, туристичної та освітньої міграції індійців до України.

18 жовтня 2021 року голова Групи надав розширений коментар-доповідь в рамках 
онлайн-дискусії «Нова траєкторія: українсько-індійські відносини» від Міжнародного 
Фонду Розвитку.

17 грудня 2021 року Посольством Республіки Індія було проведено фестиваль 
індійського кіно. Серед запрошених гостей культурного заходу – учасники 
міжпарламентської групи.

З повагою
Голова Групи з міжпарламентських 

зв'язків з Ірландією,
Народний депутат України
С. Юраш
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