
 

 
Головні новини співпраці між Україною та ЄС. Червень 2014 
року  
 
ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ: У ЧЕРВНІ ЄС ВИДІЛИВ 500 МЛН. ТА 250 МЛН. ЄВРО 
 
ЄС продовжує дотримуватися своїх зобов’язань щодо фінансової підтримки України. У червні було 
оголошено про виділення траншів у рамках макрофінансової допомоги та Контракту з розбудови держави. 

 
17 червня Європейська Комісія, діючи 
від імені ЄС, виділила Україні 500 млн. 
євро – перший кредитний транш з 
нової програми макрофінансової 
допомоги для країни (MFAII). 

Ці кошти було виділено після того, як 
Україна отримала 100 млн. євро, які 
було надано з попередньо погодженої 
програми макрофінансової допомоги 
(MFA I) 20 травня. Мета обох програм 
– підтримати Україну економічно і 
фінансово у складний період її 
розвитку. 

Загальна підтримка України 
Євросоюзом у рамках макрофінансової 

допомоги складає 1,61 млрд. євро; після виділення сьогоднішнього траншу залишається ще 1,01 млрд. євро. 

Макрофінансова допомога ЄС доповнить ресурси від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших 
донорів у контексті стабілізації та програми реформ, започаткованої нещодавно українською владою. Також 
вона спрямована на зменшення короткострокового дефіциту платіжного балансу та вразливості фінансово-
бюджетної сфери країни. 

Крім того, 12 червня ЄС повідомив про те, що виділив Україні 250 мільйонів євро безповоротної допомоги у 
рамках Контракту з розбудови держави. Загальна вартість контракту становить 355 мільйонів євро. 

Контракт з розбудови держави – це основна ініціатива ЄС для підтримки України у розв’язанні ключових 
проблем, що стояли на перешкоді реформам та європейській інтеграції в минулому. Особливу увагу 
зосереджено на підтримці зусиль України в боротьбі з корупцією та реформуванні державної служби. 

Макрофінансова допомога та контракт з розбудови держави є частиною ширшого пакету допомоги Україні, 
про який Європейська Комісія оголосила 5 березня, а лідери ЄС підтримали під час саміту Євросоюзу, який 
відбувся наступного дня, 6 березня. Обсяг підтримки складає 11 мільярдів євро. 

ЕРАЗМУС+: ТИСЯЧІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЗМОЖУТЬ НАВЧАТИСЯ В ЄВРОПІ 

З 2014 року ЄС запускає нову освітню програму Еразмус+, яка пропонує українській молоді широкі 
можливості для освітніх, наукових та молодіжних обмінів.  

Ця програма також дозволить вітчизняним ВНЗ наростити власний потенціал шляхом створення 
консорціумів та тіснішої співпраці із європейськими університетами. Програма Еразмус+ повністю 
фінансуються Європейським Союзом та покликана активніше інтегрувати систему вищої освіти  країн-
партнерів ЄС, включно з Україною, в європейський освітній простір.  
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Європейські освітні проекти не є 
новими для українців. Уже не 
перший рік вони мають 
можливість здобувати європейську 
освіту на рівні магістра та вище в 
рамках програми «Еразмус 
Мундус».   Власне, сама програма 
«Еразмус Мундус» з наступного 
навчального року стане частиною 
ширшої програми «Еразмус+». За 
оцінками Європейської Комісії, в 
рамках цієї програми, впродовж 
2014 – 2020 років, понад 4000 
українських студентів зможуть 
взяти участь в університетських 
програмах обміну та понад 7000 
– в молодіжних проектах 
Еразмус+.    

Про особливості навчання в європейських університетах ми поспілкувались з українськими випускниками 
програми «Еразмус Мундус». Нижче – коротке резюме їхнього досвіду навчання в європейських ВНЗ , а 
також рекомендації новим українським абітурієнтам. 

Про мотиви навчання за програмою «Еразмус Мундус». Одним з головних мотивів подати документи на 
програму «Еразмус Мундус» наші респонденти дуже часто називали можливість змінити своє життя, 
удосконалити знання та навички з власного фаху, отримати європейський диплом та досвід проживання в 
багатокультурному середовищі. Магістерські та аспірантські програми «Еразмус Мундус» адмініструються 
консорціумом кількох університетів. Це дозволяє не тільки навчатись в двох і більше університетах, але і 
отримати одразу декілька дипломів після успішного завершення  навчання. З поміж іншого, навчання на 
програмах «Еразмус Мундус» виділяється своєю інтенсивністю та можливістю на щоденній основі жити серед 
своїх однолітків практично з усіх європейських країн. Такі переваги, звісно, мають свою ціну – доводиться 
покидати на декілька років власну зону комфорту,  друзів, родину і, фактично, починати життя з початку в 
новій державі серед незнайомих людей. 

Про відмінність між європейською та українською освітньої системами. Вища якість європейської освіти в 
порівнянні з українською також  доволі часто називається серед мотивів участі в програмі «Еразмус 
Мундус». Всі наші респонденти відмітили відкритіше, демократичніше ставлення європейських професорів до 
своїх студентів. Якщо в Україні університети доволі часто заохочують заучування набору фактів без їхнього 
критичного осмислення, то в Європі професори в першу чергу вчать студентів думати, – зазначають 
українські випускники програм «Еразмус Мундус». Європейські університети також дають більше свободи 
своїм студентам: вони можуть самостійно обирати навчальні предмети, їхню присутність на лекціях не 
контролюють. Власне, лише студент несе відповідальність за свою освіту. Звісно, матеріально-технічна база 
європейських ВНЗ та ресурси їхніх бібліотек також якісно виділяють європейську освіту від більшості 
українських університетів.     

Про перспективи після навчання. Досвід навчальної мобільності та проживання в багатокультурному 
середовищі також позитивно сприяє в подальшій професійній реалізації  як в Європі, так і в Україні. 
Українські випускники європейських освітніх програм краще адаптуються до змін на ринках праці. Дуже 
часто наявність європейського диплому є підтвердженням не тільки професійних навичок, але і володіння 
іноземними мовами, передусім англійською. Наші респонденти, зокрема, працюють зараз в міжнародних 
проектах, посольствах чи продовжують своє навчання на рівні докторських студій. 

Поради українським студентам. Усім охочим продовжити своє навчання в європейських ВНЗ наші 
респонденти радять добре визначитися з власними планами після навчання, вдосконалити володіння 
англійською та, за потреби, іншими іноземними мовами, а також набратися терпіння при підготовці 
аплікаційних документів. І, головне, знайти справу, що викликає у вас пристрасть, і заради якої ви готові 
щоденно вдосконалювати себе. 
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При підготовці матеріалу ми спілкувались із: 

Володимиром Хоменком, випускником магістерської програми з роботехніки, навчався в Італії та Польщі; 

Максимом Хоменком, випускником магістерської програми з економічного розвитку, навчався у 
Великобританії та Швеції; 

Тетяною Подобінська-Штик, випускницею магістерської програми з глобальних студій, навчалась в Німеччині 
та Австрії; 

Вікторією Поляруш, випускницею Близькосхідного технічного університету Анкари; 

Оленою Важинською, студенткою пост-магістерської програми з економічного розвитку та міжнародних 
програм співробітництва, навчається в Італії. 

ЄС ДАВ 24 МІЛЬЙОНИ ЄВРО НА РОЗВИТОК МІСЦЕВИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

ЄС виділяє ще 24 мільйони євро 
на реалізацію 1330 малих 
місцевих ініціатив у селах та 
невеликих містах по всій Україні. 
20 травня в Києві була офіційно 
розпочата третя фаза проекту 
«Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» 
(СВА), – найбільшого проекту 
ЄС в Україні, – який 
фінансується та реалізується 
спільно із Програмою розвитку 
ООН.    
Як і на першому та другому 
етапах, третя фаза проекту 
(СВА-ІІІ) буде заохочувати 
власні ініціативи місцевих громад 
по всій Україні. Мета – 
поліпшити умови життя в селах 

та малих містах. Особливу увагу звернено на сприяння децентралізації та впровадженню енергоефективних 
технологій. 

Проект спирається на ідею, що сталий регіональний розвиток залежить від ефективного місцевого 
управління та активної участі громади. Контроль та активність громади є особливо ефективними тоді, коли 
вони спрямовані на розв’язання проблем, визначених самими мешканцями. 

Вплив СВА-ІІІ безпосередньо відчують 1,5 мільйони громадян з 1000 сіл та 15 містечок з усієї України. У 
підсумку місцеві громади та органи влади будуть підготовлені до повноцінного впровадження орієнтованих 
на громаду проектів. «Це не дрібниця, а питання системних речей. Місцеві громади перебувають у центрі 
справжньої трансформації: якщо вони не реформуються, суспільство не зможе змінитися», - стверджує 
Алессандра Тісо, постійний координатор ООН та постійний представник Програми допомоги ООН в Україні. 
«В осерді нашої роботи – люди, і, спонукаючи їх до розвитку їхніх власних громад, ми реалізуємо їхнє 
прагнення до процвітання та більших можливостей», – каже вона. 

Третя фаза проекту СВА буде також підтримувати український уряд на шляху реформ в напрямку 
децентралізації. Мета цих реформ – підвищити якість послуг та посилити потужності регіональних та 
місцевих органів влади в Україні. «Нова фаза проекту розпочинається у слушний момент, коли уряд рішуче 
рухається в напрямку децентралізації», – коментує Ендрю Разбаш, Керівник програм співробітництва 
Представництва ЄС в Україні. «Ці невеликі проекти справляють значний вплив на світогляд людей. 
Підсилення ролі місцевих громад є потужним інструментом в боротьбі проти корупції, а також великим 
кроком вперед для України», – додає він. 
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Енергофективність житла в містах є одним із основних пріоритетів СВА. Вона становить центральний 
компонент третього етапу його реалізації. Ініціатива прагне сприяти відповідальному використанню ресурсів 
та зорієнтована на міста із менш ніж 150 тисячами мешканців. Вона буде розвивати успішні моделі, які 
можуть потім відтворюватися в інших громадах для розв’язання схожих побутових проблем. Анатолій 
Олійник, голова Вінницької обласної державної адміністрації, говорить, що проект є «чудовим шансом 
переглянути звичну споживацьку філософію та активізувати наші ресурси». «Нам надали ефективний 
інструмент, і зараз ми маємо навчитися самостійно його застосовувати», – додає він. 

Довідкова інформація: Проект СВА фінансується ЄС та співфінансується і впроваджується Програмою 
розвитку ООН. Він сприяє сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні шляхом посилення 
колективного управління та заохочення орієнтованих на громаду ініціатив по всій Україні. Головна мета 
полягає в розробці та реалізації мікропроектів, спрямованих на поліпшення умов життя громадян, 
починаючи від охорони здоров’я і забезпечення якісного водопостачання до енергоощадного вуличного 
освітлення і ремонту шкіл та дитсадків. З часу його заснування у 2007 році безпосередній вплив проекту 
відчули 2,5 мільйони українців з усіх регіонів держави. СВА-ІІІ буде впроваджуватися з 2014 до 2017 року із 
загальним бюджетом у 23.8 мільйони євро, наданих ЄС (23 мільйони євро) та Програмою розвитку ООН 
(800, 000 євро). 

Докладніше: http://cba.org.ua 

ЧИ ГОТОВА УКРАЇНА СПОЖИВАТИ МЕНШЕ ЕНЕРГІЇ? 

23 червня в Україні розпочнеться Європейський тиждень сталої енергетики  

23-28 червня Україна долучиться до загальноєвропейської ініціативи – Європейського тижня сталої 
енергетики. Четвертий рік поспіль Представництво ЄС в Україні разом зі своїми міжнародними та 
українськими партнерами запрошує громадян відвідати заходи Тижня у різних містах по всій країні та 
навчитися, як кожен із нас може зменшити споживання енергії у повсякденному житті. Яскраві вуличні 
заходи, конференції та обмін досвідом популяризуватимуть енергоощадний спосіб життя. До організації та 
участі у заходах долучаються численні громадські організації, представники державних установ, бізнесу, 
міжнародних організацій та інших зацікавлених сторін.   
 
23 червня о 10.00 у Львові на площі біля міської ради Європейський тиждень сталої енергетики в Україні 
урочисто відкриють українські та закордонні високопосадовці – Ян Томбінський, Посол, Голова 
Представництва ЄС в Україні, Андрій Садовий, міський голова Львова, Андрій Білоусов, заступник Міністра 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.  
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Опісля мешканців міста очікуватиме яскраве видовище – дитячий флеш-моб «Енергія Україні», під час якого 
100 учнів львівських шкіл із синьо-жовтими листівками в руках розмістяться на пл. Ринок у формі карти 
України. Відвідувачі також зможуть побачити вуличні вистави, освітні презентації, а на дітей чекають ігри та 
квести, що у цікавій та зрозумілій формі розкажуть, як можна використовувати відновлювальну енергетику у 
повсякденному житті. Заходи у Львові у партнерстві із Представництвом ЄС в Україні організовують 
Львівська міська рада, Асоціація «Енергоефективні міста» та проект «Угода мерів». 

Впродовж наступного тижня по всій Україні активісти навчатимуть конструювати сонячний колектор з 
підручних матеріалів, показуватимуть фільми на КіноРовері та вуличні виставки енергоощадного обладнання, 
організовуватимуть велотури та багато інших цікавих подій. Заходи, зокрема, відбудуться у Вінниці, Одесі, 
Рівному, Харкові, Києві, Кузнецовську. Як і в усіх країнах ЄС організатори Тижня в Україні шукатимуть 
відповідь на питання, чи готові українці споживати менше енергії так, щоб це не впливало на якість життя? 

Запрошуємо журналістів на заходи Тижня по всій Україні, зокрема на церемонію відкриття у Львові 23 
червня о 10:00 та на прес-конференцію об 11:30, що відбудуться на площі біля Львівської міської ради. 

В середньому кожен українець споживає втричі більше енергії, ніж громадянин ЄС. Експерти прогнозують, 
що запровадження енергоощадних технологій може скоротити енергоспоживання на 40%. Прагнучи 
допомогти Україні у цих амбітних планах, ЄС втілює численні програми. Зокрема, на державні програми з 
енергоефективності ЄС було надано €46,6 млн.; через фонд Е5Р (Східноєвропейське партнерство з 
енергоефективності та довкілля) українські міста отримали €240 млн. на модернізацію комунального 
теплопостачання, а в рамках загальноєвропейської ініціатива Угода мерів 71 українське місто взяло на себе 
зобов’язання скоротити енергоспоживання та збільшити використання відновлюваних джерел енергії. Також 
ЄС фінансується місцеві проекти з покращення енергоефективності через програму Місцевий розвиток 
орієнтований на громаду. За 7 років існування цієї програми 275 громад малих міст і сіл України отримали 
$3,65 млн. на утеплення шкіл, лікарень, дитсадків тощо. Кредити на покращення енергоефективності 
муніципальних будівель надає також ЄБРР. 
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Європейський тиждень сталої енергетики – це ініціатива ЄС, започаткована 2006 року. Відтоді з року в рік 
до святкувань долучились сотні учасників – як прості громадяни, так і організації та інституції. Заходи, що 

відбуваються в рамках Тижня, сприяють поширенню найкращих практик, надихають на нові ідеї та 
об’єднують задля досягнення завдань ЄС щодо зменшення енергоспоживання та запобігання змінам клімату. 
У 2011 році Україна долучилась до Тижня сталої енергетики вперше. 

Запрошуємо ознайомитись з програмою заходів Тижня в Україні на сайті: http://eusew-ukraine.net/  

ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ З ЄС: ШАНСИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

10 червня 2014 року міжнародна консалтингова компанія IBF представила свій перший звіт про виклики 
перед українським малим та середнім бізнесом (МСБ) в контексті реалізації Угоди про асоціацію.  

Оцінка була профінансована Європейським Союзом та представлена в приміщенні Представництва ЄС в 
Україні*. Під час презентації звіту говорили про такі теми:   

Щодо допомоги ЄС українському малому 
та середньому бізнесу. Імплементація 
Угоди про асоціацію (УА) матиме значний 
вплив на малий та середній бізнес. Угода 
вимагає ефективної кооперації між 
українською владою та приватним 
сектором, яка має допомогти адаптувати 
бізнес до правил та норм спільного 
європейського ринку. Визнаючи цю 
необхідність, Ендрю Расбаш, керівник 
програм співробітництва Представництва 
ЄС в Україні, оголосив про готовність ЄС 
впродовж найближчих років виділити 100 
млн. євро для адаптації українського 
малого та середнього бізнесу до зони 
вільної торгівлі з ЄС. Ці кошти будуть 

спрямовані на подолання основних бар’єрів для зростання вітчизняного малого та середнього бізнесу. 

Звіт, підготовлений компанією IBF, буде розглянуто Європейською Комісією перед тим, як вона ухвалить 
остаточне рішення щодо виділення коштів. 

Про основні бар’єри на шляху розвитку малого та середнього бізнесу. Український приватний сектор 
найбільше страждає від корупції, надмірного регулювання, складної макроекономічної ситуації та заплутаної 
системи фінансування. 

За словами Жана-Клода Дюпло, керівника місії IBF, Україна має вкрай низький рейтинг в Індексі сприйняття 
корупції від Transparency International (Україна посідає 144 місце з 177 країн).  Надмірне регулювання 
створює сприятливі умови для корупції та є ще однією перешкодою для зростання приватного сектору. 
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«Надмірне регулювання та невідповідності між нормами і вимогами, якими керуються МСБ, разом з 
відсутністю правової обізнаності та належних знань серед підприємців, створюють середовище для 
корисливої поведінки представників бюрократичних структур, відповідальних за реєстрацію, контроль та 
закриття МСБ», – наголосив Дюпло. 

В 2014 році очікується падіння реального ВВП України на 4%. Минулого року економіка України не 
зростала. Щоправда, нещодавно підписана угода з МВФ, ЄС та іншими міжнародними донорськими 
організаціями дозволить Києву цьогоріч та наступного року повністю покрити нестачу зовнішньої ліквідності. 
Уповільнення економіки веде до дефіциту доступу до фінансових ресурсів, що також стає бар’єром на шляху 
до росту малих та середніх підприємств в Україні, вважає Дюпло. 

Як долати названі перешкоди?За словами Білла Мак Конкі, старшого експерта проекту з питань МСБ, для 
країни важливо мати чітку стратегію розвитку сектору МСБ, у поєднанні з відповідним бюджетом, що 
включав також бачення середньострокових видатків.  Державна політика щодо приватного сектору має бути 
спрямована на розвиток адміністрування, дерегулювання та поліпшення ділового клімату. Зменшення 
регуляторного тягаря, зокрема шляхом скорочення податків, ліцензування та дозволів, вимагає суворих та 
рішучих кроків уряду.  Така політики, крім іншого, також сприятиме зменшенню корупції. 

Обидва експерти – Мак Конкі та Дюпло – також вважають, що уряд має розвинути схему гарантування 
кредитів задля зменшення ризиків, які беруть банки під час кредитування МСБ. Щодо теперішніх 
макроекономічних викликів, програма співпраці з МВФ передбачає необхідні кроки для їх подолання. 

*Контекст: Починаючи з 19 травня 2014 року, міжнародна консалтингова компанія IBF реалізує проект 
«Україна – сталий розвиток приватного сектору». Цей проект фінансується Євросоюзом та спрямований на 
виявлення основних перешкод розвитку МСБ в Україні. 

ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ: ЯК ЗРОБИТИ ПРИРОДУ БЛИЖЧОЮ ДО ЛЮДЕЙ? 

Як популяризувати природоохоронні території 
в Україні? Чим українська практика створення 
природоохоронних зон схожа на європейську, 
і чим від неї відрізняється? Як відсоток земель 
країни має набути статусу природоохоронних 
зон? 

Ці та інші питання було піднято під час прес-
туру, який 10 червня організував Мінекології та 
проект ЄС, що допомагає Україні поліпшити 
свою екологічну політику*. Подія допомогла 
висвітлити кілька важливих екологічних тем. 

Про природоохоронні території в Україні. В 
Україні до складу природно-заповідного 
фонду належать тисячі об’єктів: 8101 територія, 
1 морський заказник, 48 національних 
природних парків. Йде мова про створення ще 
близько 10-ти природних парків. 

Як і в багатьох інших країнах світу, у нас 
національні парки фінансуються державою – але при цьому серйозною залишається проблема 
фінансування. Національний парк, як і школа чи лікарня, — це бюджетна установа, тому фінансування 
вистачає тільки на базові потреби, а для розвитку доводиться шукати грантові проекти. 

За словами Юрія Карпенка, начальника відділу науки, освіти та рекреації Мезинського національного 
природного парку, державних коштів вистачає на заробітну плату, сплату комунальних послуг. «Проблема є 
з інформаційною складовою — роздатковими матеріалами, брошурами, іншими інформаційними продуктами, 
потрібними для популяризації національних парків серед громадян як місця відпочинку», – говорить він.  
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За словами Анастасії Драпалюк, посадовця Департаменту заповідної справи Мінприроди, міжнародні 
організації та ЄС виділяють кошти на розвиток природозаповідних територій. Наприклад, створюються 
екостежки, облаштовуються візит-центри, зміцнюється технічна база. Це допомагає зробити природу 
ближчою до людей. 

Про якість і кількість природоохоронних територій. Близько 21% території держав Європи сьогодні мають 
природоохоронний статус. Уже в 2011 році їхній обсяг дорівнював 158 тисячам природоохоронних територій. 
І хоча, наприклад, у Франції чи Німеччині кількість національних парків менша, ніж в Україні, за якістю вони 
перевершують українські. 

Згідно з Конвенцією про охорону біологічного різноманіття, яку підписала і Україна, до 2020 року перед 
країною стоїть завдання створити систему природоохоронних територій на 17% суходолу та 10% морських 
акваторій. Сьогодні цей відсоток значно менший. 

Більше інформації: http://euukrainecoop.net/2014/06/18/nature/  

В ОДЕСІ ВІДБУВСЯ МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ТИЖДЕНЬ 

27-30 травня в Одесі відбувся Міжнародний транспортний тиждень. Учасники події обговорили шляхи 
модернізації транспортної інфраструктури в Україні та в усьому чорноморському регіоні. 
 

У своєму зверненні до учасників події посол 
Ян Томбінський, голова Представництва 
Європейського Союзу в Україні, говорив про 
те, що транспорт «продовжить відігравати 
важливу роль в порядку денному Угоди про 
асоціацію між ЄС та Україною», адже в 
транспортній сфері йдеться «не лише про 
інфраструктуру, але й також про зв’язки та 
побудову містків між людьми та країнами». Він 
нагадав, що ЄС «готовий підтримати Україну з 
понад 11 мільярдами євро протягом наступних 
кількох років» у широкому спектрі галузей, 
зокрема у транспорті; цей пакет допомоги 
також містить «1,5 мільярдів євро 
безповоротної грантової допомоги». 

Програма Міжнародного транспортного тижня включила в себе кілька подій, зокрема форум «Транспорт: 
інвестиції у майбутнє» (27 травня), що був зосереджений на перспективах розвитку інтегрованого 
транспортного сектору як шляху до покращення мобільності людей та забезпечення стабільного зростання. 

На семінарі навколо проекту «Єдине вікно – локальне рішення» (27 травня), організованого  Європейською 
економічною комісією ООН, обговорювали перспективи створення сприятливих умов для спрощення 
процедур торгівлі й реалізації принципів «Єдиного вікна в Україні». Зокрема, розмову було присвячено 
Інформаційній системі портового співтовариства (ІСПС) в Одесі, яка є ключовим елементом спільного 
проекту ЄЕК ООН й українських державних й приватних сторін. Завдяки цій системі кілька років тому в 
Одеському порту на базі нової електронної технології почалося оформлення й випуск контейнерів за 
системою «Єдиного вікна». Покроковий підхід ініціативи вестиме від системи портового співтовариства 
(ІСПС) в Одесі до морського, транспортного «єдиного вікна», і далі до майбутнього національного, 
торгового й митного «єдиного вікна». Технічне забезпечення функціонування системи та її розвитку 
здійснюється Центром Обробки Даних (ЦОД). Наступний етап – морське «єдине вікно», яке обслуговує всі 
порти у країні – буде розпочатий найближчим часом. 

У рамках Міжнародного транспортного тижня також відбулося Засідання Ради міжнародної Асоціації портів 
Чорного й Азовського морів (BАSPА) та XІII міжнародна виставка «Інтер-ТРАНСПОРТ». На експозиції 
виставки були представлені провідні порти чорноморського регіону, залізниці, міжнародні експедиторські 
компанії, виробники обладнання й техніки для портового й складського господарства. Стенд проекту ЄС 
привертав величезну зацікавленість відвідувачів й гостей виставки. 
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Нарешті, у рамках Тижня також відбулася XІII міжнародна конференція «Транспортна мережа 
чорноморського регіону: комплекс комунікацій між Європою, Азією й іншими континентами».  В рамках 
конференції учасниками обговорювалися перспективи формування транспортної мережі Чорноморського 
регіону – транспортні магістралі, інтермодальні перевезення, концепція формування регіональної 
транспортної мережі, спрямування розвитку портових технологій, а також будівництво, реконструкція, 
проектування портових й берегозахисних гідротехнічних споруджень. 

Контекст 

Міжнародний транспортний тиждень є регулярною зустріччю транспортної інтелігенції країн СНД й 
зарубіжжя. Вона проводилася у рамках плану Організації чорноморського економічного співтовариства 
(ОЧЕС), а координацію заходів виконували Міністерство інфраструктури України, Міністерство закордонних 
справ України й Одеська обласна державна адміністрація. Також активну підтримку й участь здійснювали 
провідні галузеві професійні асоціації та спілки. Від Європейського Союзу в події взяли участь Вальтер 
Треттон, керівник секції інфраструктури та довкілля Представництва ЄС в Україні, Бернард Семерія, Керівник 
проекту ЄС ПТС, та Теодора Андрєєва, менеджер транспортних проектів Представництва ЄС в Україні. 

Докладніша інформація: http://www.transport-ukraine.eu  

ЄС ДОПОМОЖЕ ЗАХИСТИТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ 
 
В сьогоднішній Україні захист інтелектуального продукту продовжує бути доволі умовним. Реагуючи на ці 
потреби, Європейський Союз разом з іспанськими і данськими експертами започаткував проект запуск 
нової ініціативи Twinning «Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в 
Україні». 

Запуск нової ініціативи Twinning 
«Удосконалення правової охорони 
та захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні» 

У сучасній економіці продуктом 
може бути не тільки матеріальний 
товар. Люди також виробляють ідеї, 
інформаційні продукти, мистецькі 
об’єкти та нові технології. 
Інтелектуальний продукт вимагає 
великих зусиль та інвестицій – але 
вкрасти його легше, ніж звичайну 
річ. 

Багато хто розуміє сьогодні, що 
потужної сучасної економіки 
неможливо збудувати без захисту 

прав інтелектуальної власності. В сьогоднішній Україні, однак, захист інтелектуального продукту продовжує 
бути доволі умовним. 

Реагуючи на ці потреби, Європейський Союз разом з іспанськими і данськими експертами започаткував 
проект запуск нової ініціативи Twinning «Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні». 

Коментуючи, Микола Ковіня (Керівник проекту від України, Голова державної служби інтелектуальної 
власності України) говорить про те, в останні десятиліття «ЄС рухається у напрямі високотехнологічної 
економіки». На його думку, «інтелектуальна власність є невіддільною частиною такої економіки». 

Сьогодні захист цих прав здатний не лише підвищити зайнятість та конкурентоздатність держави; він також 
важливий для прогресу країни на шляху до європейської інтеграції. Новий проект допоможе Україні 
виконати свої зобов’язання у рамках двосторонніх відносин з ЄС. 

https://coopeuukraine.files.wordpress.com/2014/06/dsc_0048-1.jpg
http://www.transport-ukraine.eu/


 

 

Це підтверджує і Посол, Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.  Угода про асоціацію, зокрема 
про глибоку і всеохопну зону вільної торгівлі (ГВЗВТ), містить положення, які стосуються захисту прав 
інтелектуальної власності. Майбутні успіхи України у зміцненні прав інтелектуальної власності дипломат 
вважає «важливим елементом впровадження ГВЗВТ». 

«Європейський Союз перейшов на єдину європейську модель у сфері захисту прав інтелектуальної 
власності, – підкреслює Томбінський. «І Україна незабаром стане частиною такої моделі», – підсумовує він. 

Контекст  

29 квітня у Києві відбулася конференція-відкриття фінансованого ЄС проекту Twinning «Удосконалення 
правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні». Під час події були представлені 
заходи, що їх заплановано до проведення у рамках впровадження проекту. Також учасники конференції 
дізналися про цілі та очікувані результати ініціативи. У заході взяли участь співробітники Представництва ЄС в 
Україні, експерти з Данії та Іспанії, українські посадовці тощо. 

Проект Twinning «Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні» 
впроваджується експертами із Іспанського відомства торговельних марок і патентів, Відомства патентів та 
торговельних марок Данії та їх колег із Державної служби інтелектуальної власності України. Загальна 
тривалість проекту становить 18 місяців. Його бюджет – майже 1,4 млн. євро. 

Ефективний захист прав інтелектуальної власності – це важливий інструмент для залучення іноземних 
інвестицій, передачі технологій та ноу-хау, дотримання законних прав українських правовласників. У 
середньо- та довготривалій перспективі це також заохотить українських авторів, винахідників та інвесторів, 
сприятиме розвитку української економіки. Згідно зі статистикою, 56,5 млн. із 218 млн. робочих місць в 
країнах-членах ЄС прямо створюються підприємствами, які ефективно захищають інтелектуальну власність; 
водночас заробітна платня співробітників таких підприємств у середньому на 40% вища, ніж їхніх колег з 
інших сфер. 

Більше інформації про проект Twinning «Удосконалення правової охорони та захисту прав інтелектуальної 
власності в Україні»  

Контактна особа: Пабло Роденас, Постійний радник проекту Твінінг, тел. +380 (44) 494-06-54, e-
mail: prodenas@fiiapp.org  

 

 
Корисні посилання:  
Дізнайтесь більше про відносини України-ЄС 
http://euukrainecoop.net/link/ 

 
Календар: 
Анонси найближчих подій та короткий  огляд новин останнього місяця Ви знайдете тут 
http://euukrainecoop.net/calenda/ 

http://sips.gov.ua/en/twinning_eng
http://sips.gov.ua/en/twinning_eng
mailto:prodenas@fiiapp.org
http://euukrainecoop.net/link/
http://euukrainecoop.net/calenda/
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