
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНА – ЄС В СЕКТОРІ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Переважну частину робіт та послуг в країнах ЄС здійснюють малі та середні під-
приємства (МСП) – компанії з персоналом до 250 осіб. Відтак, створення кращого 
бізнес-середовище є ключовою метою Лісабонської стратегії ЄС та Європейського 
партнерства зростання та працевлаштування. 
У червні цього року Єврокомісія ухвалила Акт про малий бізнес в Європі, спря-
мований на подальше поширення підприємництва в Європі та допомогу бізнесові 
розвиватися, покращуючи умови роботи для МСП, враховуючи їх різноманіття. 
МСП віддавна є ключовим сектором співпраці у відносинах ЄС з Україною. План дій Україна-ЄС заохочує партнерів
до співпраці в розвитку українських правових та адміністративних норм для зміцнення малого й середнього бізнесу. 
Нині Євросоюз підтримує проект “Підтримка розвитку ділової спроможності українських малих та середніх
підприємств – міжнародний вимір”, що триватиме до серпня 2009 року (див. нижче). Метою цього проекту є
покращання державної політики у сфері підтримки розвитку МСП, допомога у встановленні комерційних зв’язків
між підприємствами України та компаніям з країн ЄС, а також поширення інтернаціоналізації бізнесу в державному
та бізнесовому секторах. 
Ця діяльність стала продовженням проекту “Підтримка МСП у пріоритетних регіонах”, що завершився в січні. Цей
проект також підтримував розвиток політики формування середовища, сприятливого для зростання МСП в Україні. 
Інший проект – "Turn Around Management Programme (TAM): підтримка приватного сектору та допомога в
економічному розвитку в Україні” – закінчився в червні цього року (грудень 2005 - червень 2008). Цей проект було
спрямовано на сприяння економічним реформам та розвиткові шляхом підтримки у створенні сприятливих умов для
МСП та бізнес-сектору. 
Проекти “Розвиток підприємницької політики в Україні” (2005-2008) та “Покращання середовища для розвитку
МСП” (2003-2005) були також спрямовані на поліпшення умов розвитку підприємництва в Україні. Ці проекти
лобіювали реформи в дозвільній системі в напрямку привнесення до українського законодавства практик існуючих
європейських стандартів. Проекти допомогли України в укладанні законопроекту про дозвільну систему, в якому
передбачалося скасувати вимогу отримання близько 1000 непотрібних дозволів. 
Також на підтримку МСП-сектору працювали проекти: “Бізнес-інфраструктура в Одеській області”, “Покращання
логістики та маркетингу МСП в сільському господарстві” та “Підтримка МСП в сільськогосподарському секторі”. 

ЩЕ ОДИН КРОК ДО СПІВПРАЦІ 

ПРОЕКТ ЄС ОРГАНІЗУВАВ ПОЇЗДКУ ДО ТУРЕЧЧИНИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  ДОСВІДУ ПІДТРИМКИ 
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Десять представників Державного Комітету регуляторної політики та підприємництва (ДКРПП) та двох 
інших українських організацій здійснили 19-26 жовтня навчальну поїздку до Туреччини. Організатором 
заходу став фінансований з боку ЄС проект “Підтримка розвитку ділової спроможності українських малих та 
середніх підприємств (МСП) – міжнародний вимір”. 
Поїздка дала учасникам можливість ознайомитися з інформацією та досвідом 
розвитку та реалізації політики щодо МСП в Туреччині. Вони вивчили 
механізми підтримки інноваційних та високотехнологічних видів бізнесу, а 
також дізналися про роль національних та регіональних організацій підтримки 
в одній з країн-кандидатів на вступ до ЄС. 
Інституції, що їх відвідала група в Анкарі, Стамбулі, Мармарі та Бурсі, є 
частинами дієвої та добре пов’язаної мережі урядових, громадських та 
приватних організацій. Відбулися також відвідини трьох турецьких технопар-
ків, Центру Automotive R&D та двох проектів ЄС, залучених до розвитку 
кластерної політики та бізнес-центрів. 
Учасники поїздки краще зрозуміли структуру та формат політики розвитку та законодавства щодо МСП в Туреч-
чині. Поїздка також сприяла глибшому усвідомленню моделей підтримки МСП, які можна запровадити й розвивати 
в Україні.     
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   Члени групи встановили прямі контакти з понад 20 експертами з розвитку підприємництва, програм
інноваційних програм та технологій, просування та інструментів підтримки експорту, програм підтримки розвитку
промисловості. Як перший крок у пошуку партнерів, було передано інформацію до технопарків та Стамбульської
Торгівельної палати про 26 українських компаній – виробників програмного забезпечення.   
Це була четвертa з п’яти навчальних поїздок, запланованих проектом. Три попередні відбулися до Польщі, Німеч-
чини та Угорщини в лютому, квітні та вересні ц.р. Заключна, п’ята поїздка має відбутися в лютому 2009 року до
Великобританії. 
Контакти: Наталя Мартиненко, е-адреса: nataliya.martynenko@sme-int.com.ua   

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЄС ТА ПРООН ОГОЛОСИВ ПОЧАТОК 
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ  
“НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СПОЖИВАЧ” 
23 жовтня 2008 року спільний проект Європейського Союзу та Програми 
Розвитку ООН “Спільнота споживачів та громадські об’єднання” розпочав 
першу національну споживчу кампанію, метою якої є підвищення споживчої 
активності українців.   
Це перша в Україні подія такого масштабу, яка покликана актуалізувати питання 
поінформованості споживачів щодо їхніх прав та механізмів їх захисту. Кампанія 
триватиме 8 місяців та охопить велику кількість національних та регіональних 
засобів масової інформації.  
Кампанія закликає українських споживачів бути відповідальними при виборі продуктів, які вони купують та займати 
активну позицію в захисті своїх порушених споживчих прав у випадку купівлі неякісних товарів чи послуг.  
Головними засобами розповсюдження інформації стануть теле- та радіоканали. В додаток до соціальної реклами, 
кампанія включатиме в себе ряд загальноосвітніх та інтерактивних програм, що нададуть можливість прямої участі у 
них споживачів. Українські споживачі також матимуть можливість познайомитися з героями кампанії у місцевих 
потягах та метро, що в свою чергу допоможе привернути увагу ширшого кола осіб. 
Проект презентував і віртуальну «Книгу скарг», де споживачі можуть залишати свої записи на вже визнаному 
“Порталі споживача” (www.consumerinfo.org.ua). Залишивши скаргу на порталі, споживач може розраховувати на те, 
що він буде почутим, оскільки інформація про скаргу буде надіслана безпосередньо виробнику або надавачу 
послуги, чий продукт або послуга не відповідають стандартам.  
Контакти: Марія Савченко; е-адреса: maria.savchenko@undp.org.ua 

НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ФІНАНСОВАНИХ ЄС 

ПРОЕКТ ЄС / РАДИ ЄВРОПИ ПРОВІВ КРУГЛИЙ СТІЛ З ПИТАНЬ КОРУПЦІЇ ТА РОЛІ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ 
16 жовтня спільний проект ЄС та Ради Європи “Підтримка належного 
врядування: проект проти корупції в Україні” організував круглий стіл 
щодо ролі громадянського суспільства та приватного сектору в 
національній антикорупційній діяльності. 
Цей захід зібрав разом представників організацій громадянського суспільства 
та приватного сектору з Києва та інших міст України, офіційних осіб з різних 
державних інституцій та експертів Ради Європи. Учасники круглого столу об-
гворили шляхи зміцнення ролі громадянського суспільства та приватного сек-
тору в подоланні корупції. Вони зробили огляд ефективності національної 
антикорупційної стратегії та плану дій у світлі рекомендацій GRECO та між-
народних стандартів. 
Під час обговорення було наголошено на потребі посилення залучення громадянського суспільства України до
антикорупційних заходів задля успішності та послідовного розвитку національної антикорупційної політики. Більше
того, учасники закликали до покращання співпраці громадського і приватного секторів з урядом, а також до зростан-
ня залучення ЗМІ в цей процес. 
Трирічний спільний проект ЄС та Ради Європи “Підтримка належного врядування: проект проти корупції в Україні”
спрямовано на упередження та контроль за корупцією у політичній, судовій та адміністративній системах України,
що дозволить зміцнити довіру громадян до цих систем. 

Контактна особа: Роман Шлапак, керівник проекту, е-адреса: roman.chlapak@coe.int  
Для отримання детальнішої інформації див.: http://www.coe.int/UPAC 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАР ПОДІЙ ПРОЕКТІВ-ПАРТНЕРІВ ЄС 
 

6 листопада 2008 року, Kиїв 
Заключна конференція проекту ЄС “Міжнародна співпраця в кримінальних справах за допомогою Інтер-
полу”; церемонія відкриття навчального центру, створеного за підтримки проекту в Київському національ-
ному університеті внутрішніх справ 
Контакти: Євген Паніотов, Національне Центральне бюро Інтерполу в Україні; e-адреса: Ncb.kiev@ua.igcs.int  
 
6-7 листопада 2008 року, Київ 
Конференція, організована проектом ЄС “Підтримка вторинної реформи в охороні здоров’я” спільно з Міні-
стерством охорони здоров’я України 
 Детальніше: http://www.delukr.ec.europa.eu/press_releases.html?id=49196  
 
11 листопада 2008 року, Черкаська область 
Семінар для представників органів влади пілотних районів, визначених для участі в проекті ЄС-ПРООН
“Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” 
В заході візьмуть участь голови сільрад та журналісти місцевих ЗМІ. 
Контакти: Ганна Яцюк; e-адреса: ganna.yatsyuk@undp.org.ua   
 
14 листопада, Львів, 17 листопада, Харків та 19 листопада 2008 року, Київ 
Семінари з стратегічного та маркетингового планування 
Ці семінари проведе проект ЄС “Підтримка розвитку ділової спроможності українських малих та середніх
підприємств” для менеджерів деревообробних, машинобудівних та ІТ-компаній. 
Контакти: Наталя Мартиненко, e-адреса: nataliya.martynenko@sme-int.com.ua  
 
17 листопада 2008 року, Тбілісі, Грузія 
Третя зустріч керівного Комітету проекту ЄС «Співпраця щодо довкілля Чорного моря» 
В заході візьмуть участь представники міністерств охорони довкілля України, Росії, Грузії та Молдови, керівники та
експерти проекту. 
Контакти: Юлія Гунько, e-адреса: ecbsea@ecbsea.org  
 
18 листопада 2008 року, Львів 
Прес-тур для українських журналістів на Львівську фабрику прикрас. Тренінг щодо якості та  безпеки іграшок. 
Події організує спільний проект ЄС-ПРООН “Спільнота споживачів та громадські об’єднання”. 
Контакти: Марія Савченкоo; e-адреса: maria.savchenko@undp.org.ua  

МЕДІА-ПРОЕКТ РАДИ ЄВРОПИ КОНСУЛЬТУЄТЬСЯ  
З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ 
29 жовтня в Києві відбувся одноденний “мозковий штурм”, що зібрав разом 
представників українських регіональних організацій громадянського су-
спільства, Представництва Єврокомісії в Україні та Ради Європи. Захід від-
бувся в рамках проекту „Сприяння європейським стандартам в україн-
ському медійному середовищі”, спільно фінансованого ЄС та Радою Євро-
пи. До участі в заході було запрошено бенефіціарів проекту – Національну 
Комісію з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі. 
Однією з цілей проекту є підтримка діалогу між місцевою владою, громадянським суспільством та мас-медіа в 
інтересах публічної політики. Метою цієї зустрічі було обговорення формату публічного діалогу в 6 регіонах 
України (Рівне, Херсон, Суми, Черкаси, Донецьк та Чернівці). Учасники визначили мотивації кожної сторони та 
перешкоди на шляху застосування цього важливого інструменту. 
Ресурсний центр “Гурт” модерував живу дискусію, застосувавши формат "відкритого простору". Як результат, 
учасники визначили пріоритетні зони втручання та виробили рішення щодо обсягів діяльності, потрібних для 
досягнення поставлених цілей. Ці підсумки буде систематизовано, аби укласти детальний план дій, втілювати який 
будуть регіональні партнери проекту – Центри соціального партнерства.  
Контакти: Ольга Сєдова, е-адреса: olga.sedova@coe.int  

Цей електронний бюлетень видається в рамках Проекту 
„Інформаційна та PR- підтримка діяльності ЄС в Україні” 

Проект фінансується  Європейським Союзом та реалізується Центром громадських зв’язків “Р.А.П.І.Д” (Київ) 
Керівник Проекту – Андрій Куліш.  Контактний телефон: 8 050 35 25 738    E-пошта: a_kulish@ukr.net 


