
СПІВПРАЦЯ ЄС ТА УКРАЇНИ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

Сьогоднішня криза вимагає узгоджених дій на європейському 
та міжнародному рівнях. Останнім часом ЄС вживав потуж-
них заходів для відновлення стабільності, сприяння сталому 
розвитку фінансових ринків та відновлення довіри до них.

У межах співпраці з Україною ЄС вжив низку заходів для під-
тримки українського ринку фінансових послуг, який останнім ча-
сом швидко зростав.
Велика кількість законів та нормативно-правових актів України, 
що регулюють фінансові послуги, недостатньо наближені до за-
конодавства ЄС у цій галузі. План дій Україна-ЄС 2005 року зо-
бов’язує Україну розвивати внутрішній ринок цінних паперів і надалі поліпшувати механізм регулювання та 
нагляду за небанківськими фінансовими інституціями. Крім того, український уряд з огляду на переговори 
щодо укладення Угоди про вільну торгівлю має наблизити законодавство України у сфері фінансових по-
слуг до директив ЄС.
Нещодавно ЄС розпочав реалізацію основного проекту допомоги Україні під назвою «Зміцнення сектору 
фінансових послуг України» (див. нижче). Цей проект зробить внесок у розробку комплексної стратегії 
розвитку сектору фінансових послуг в Україні.

 НОВИНИ ПРОЕКТІВ, щО ФІНАНСУюТьСЯ ЄС
ЄС СПРИЯЄ ЗМІЦНЕННю ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Європейський Союз спільно з Міністерством фінансів Укра-
їни розпочинають проект «Зміцнення сектору фінансових 
послуг України». Проект із бюджетом €2,7 млн, спрямова-
ний на формування надійного, прозорого і стабільного сек-
тору фінансових послуг, спроможного фінансувати еко-
номічний та соціальний розвиток України. Актуальність 
проекту зумовлена, зокрема, масштабною світовою фінан-
совою кризою, що посилена в Україні внутрішньополітич-
ною нестабільністю.

Метою проекту є зміцнення фінансового здоров’я всіх секторів 
фінансових послуг (банків, небанківських фінансових установ, фондових бірж) за допомогою низки ці-
леспрямованих заходів і дій, таких як координація та підтримка створення національної стратегії розви-
тку збалансованого сектору фінансових послуг; забезпечення відповідності всіх учасників ринку критері-
ям достатньої капіталізації та вдосконалення управління ризиками; започаткування ефективного захисту 
споживачів та інвесторів, а також упровадження компенсаційних програм; поліпшення законодавчих, 
регуляторних та наглядових функцій відповідних установ і створення вдосконалених структур управлін-
ня; забезпечення виняткової прозорості щодо реальних власників, ринкових операцій; звітності та від-
критості інформації.
Серед очікуваних результатів проекту, зокрема, поліпшення інвестиційного клімату та активізація торгівлі; 
вдосконалення концепції наближення належного (пруденційного) центрального банківського регулюван-
ня та нагляду до стандартів ЄС; підвищення компетенції всіх регуляторів відповідно до міжнародних норм 
і стандартів; систематичне використання системи регуляторного зворотного зв’язку; пришвидшення ін-
теграції в європейські регуляторні та наглядові мережі; вдосконалення та підвищення ефективності інф-
раструктури фінансових послуг.
Під час офіційної церемонії відкриття заступник міністра фінансів України Андрій Кравець відзначив важ-
ливість проекту для українського фінансового сектору на нинішньому етапі, подякував Європейському 
співтовариству за підтримку, а також висловив сподівання щодо ефективної співпраці з експертами про-
екту для досягнення позитивних результатів.
Контактна особа: Марина Малік, e-mail: m.malik@fs-euproject.org 
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ЄС УПРОВАДЖУЄ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТІВ СУДІВ З МЕТОю  
ПІДВИщЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Проект Європейського Союзу «Прозорість та ефективність 
функціонування судової системи України: компонент дер-
жавної служби» повідомляє про початок навчальної програ-
ми для голів судів і працівників апаратів судів. 

Навчальна програма має на меті підвищити обізнаність голів су-
дів, керівників апаратів судів та помічників суддів 137 місцевих 
судів загальної юрисдикції у Київській, Харківській, Одеській та 
Львівській областях у питаннях управління судами й сприяти по-
ліпшенню адміністративної діяльності українських судів. Про це 
йшлося на прес-конференціях, що відбулися 3 березня 2009 року 
в Харкові, 11 березня в Одесі та 17 березня у Львові.
Програма ґрунтується на диференційованому підході. Голови судів взяли участь у трьох одноденних тренін-
гах, на яких розглядалися такі теми: стратегічне бачення і планування; роль голів судів і керівників апаратів су-
дів в управлінні судом; управління змінами: як ефективно впроваджувати зміни в адміністративному управ-
лінні. На п’яти триденних тренінгах для керівників апаратів судів обговорювалася низка питань, а саме: ефек-
тивна комунікація; навчання персоналу на місцях; лідерство, стратегічне бачення і планування; управління 
кадрами; ефективний тайм-менеджмент; ефективність діяльності судів та оцінка персоналу. Помічників суд-
дів було запрошено на три одноденні семінари, присвячені таким питанням, як роль і значення професійної 
етики в судах, ефективна комунікація, організація управління справами і тайм-менеджмент.
Навчання впроваджує команда європейських та українських експертів з управління й адміністративної ді-
яльності судів. Навчальні семінари для голів судів Харківської області 2–3 березня 2009 року провели го-
лова Апеляційного суду м. Гааги (Нідерланди) доктор Йоханнес Вербург та експерт з питань управління Ві-
талій Чуба. Навчальний семінар для голів судів Львівської області 16–17 березня 2009 року провели суддя 
місцевого суду в Заарбрюкені (Німеччина) Олаф Вебер та Віталій Чуба. Пан Чуба провів навчальні семінари 
також для голів судів Київської та Одеської областей 5–6 і 10–11 березня 2009 року.
Контакти: Анна Лєбєдєва, е-mail: anna.lebedeva@ujfp.org.ua 

СПІВПРАЦЯ щОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ЧОРНОГО МОРЯ 

Проект ЄС «Співпраця щодо довкілля Чорного моря» 12–13 
березня 2009 року приймав у Києві Міжнародний семі-
нар неурядових організацій (НУО) Чорноморського регіону 
«Формування громадської платформи щодо Конвенції про 
захист Чорного моря від забруднення з огляду на регіональ-
ну зустріч Сторін». 

Метою зустрічі було формування громадської платформи стосовно 
Бухарестської конвенції про захист Чорного моря від забруднення. 
Координатором виступило Чорноморське відділення Української 
екологічної академії наук, що є членом Чорноморської мережі НУО.
Понад 50 учасників з більш ніж 40 організацій Болгарії, Грузії, Молдови, Росії, Румунії, Туреччини, Укра-
їни, а також представники Представництва Європейської Комісії в Україні та Постійного секретаріату Чор-
номорської комісії в Стамбулі обговорили виконання і перспективи перегляду положень Бухарестської кон-
венції та інших ключових документів. Зокрема, йшлося про розширення доступу до інформації, участь у ре-
алізації проекту громадськості, забезпечення механізмів погодження та вимоги до звітності. 
Учасники семінару підготували Рекомендації національним урядам Чорноморських країн і текст Заяви НУО 
до конференції сторін Бухарестської конвенції 15–17 квітня 2009 року в Болгарії. 
Проект «Співпраця щодо довкілля Чорного моря», що стартував у 2007 році, фінансується ЄС і має на меті ефек-
тивне впровадження положень Бухарестської конвенції на регіональному та національному рівнях. Згідно з до-
кументом країни-бенефіціари розробляють нові законодавчі та нормативно-правові акти, що відповідають за-
конодавству ЄС. Так, в Україні було підготовлено законопроект про прибережну смугу морів та поправки до від-
повідних законодавчих актів. У Молдові завершується робота над національним водним законодавством, що 
відповідатиме екологічному законодавству ЄС. Відповідно до щорічних робочих планів Чорноморської комісії 
розробляється стратегія інтегрованого управління прибережною смугою для сталого розвитку місцевих громад 
у Грузії та встановлено морську природоохоронну територію в Україні (р-н Каркінітської затоки). 
Детальніша інформація: http://ecbsea.org
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СПОЖИВАЧІ ЄВРОПИ КОНСОЛІДУюТь ЗУСИЛЛЯ

11–13 березня 2009 року в рамках проекту, що фінансується 
ЄС та виконується ПРООН, відбувся Третій міжнародний фо-
рум «Захист прав споживачів: сучасні підходи в ЄС та Укра-
їні». Захід приурочено до Всесвітнього дня захисту прав спо-
живачів, що відзначається 15 березня.

Форум «Захист прав споживачів: сучасні підходи в ЄС та Україні» є 
вже третім зібранням споживчих організацій України та світу, що має 
на меті впровадження найкращих світових практик захисту прав спо-
живачів на українських теренах. Маючи за плечима три роки співп-
раці, спрямованої на консолідацію споживчих організацій, академічних кіл, міжнародних проектів та соціально 
відповідального бізнесу, проект «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» прагне до нового рівня парт-
нерства між державними структурами у справах захисту прав споживачів та громадських організацій. «У Європі 
споживчий рух є надзвичайно сильним, – зазначає в.о. Голови Представництва Європейської Комісії в Україні Дірк 
Шюбель. – Це відображається у постійному вдосконаленні споживчого законодавства, доповненні наявних спо-
живчих євродиректив та взаємодії між споживчими організаціями Європейського Союзу».  Особливим фокусом 
цьогорічного Споживчого форуму були напрацьовані під час секцій та пленарних засідань шляхи взаємодії між 
закладами освіти та недержавними споживчими організаціями. Це партнерство впроваджуватиметься, зокрема, 
через проведення Всеукраїнського конкурсу для школярів «Молодь тестує якість» та «Зелене споживання», піло-
тування курсу для середньої школи «Основи споживчих знань» та інформаційного обміну між споживчими орга-
нізаціями і центрами підвищення кваліфікації викладачів. Обидві ініціативи координує та підтримує Міністерство 
освіти і науки України.
Контакти: Марія Савченко, е-mail: maria.savchenko@undp.org.ua 

  АНОНСИ ПРОЕКТІВ, щО ФІНАНСУюТьСЯ ЄС 
31 БЕРЕЗНЯ 2009 РОКУ, МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ, КИЇВ
Зустріч присвячена започаткуванню проекту програми Twinning «Підтримка розробки та впро-
вадження транспортної політики в Україні»
У заході візьмуть участь Голова Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшей-
ра, а також представники Міністерства транспорту, будівництва та міських справ Німеччини, Федерального 
міністерства транспорту, інновацій та технологій Австрії і Міністерства транспорту та зв’язку України.
Головною метою проекту програми Twinning є розширення можливостей Міністерства транспорту та зв’яз-
ку України шляхом передачі найкращого досвіду ЄС, проведення тренінгів і надання рекомендацій, що до-
зволить Міністерству краще керувати процесом розробки та впровадження транспортної політики. 
Контакти: Назарій Атаманчук, е-mail: ataman@mtu.gov.ua 

1 КВІТНЯ 2009 РОКУ, АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ, КИЇВ
Зустріч з приводу започаткування заснованої ЄС «Програми підтримки українського вугільного сектору»
Метою програми є підтримка розвитку та реструктуризації української вуглевидобувної промисловості шляхом 
ефективного використання коштів та дотримання принципу соціальної відповідальності. Такий підхід, зокрема, 
включає ретельне дослідження проблем навколишнього природного середовища та поступове усунення еко-
логічної шкоди, завданої вуглевидобувною діяльністю, закриття нерентабельних шахт, поліпшення стандартів 
безпеки на діючих шахтах. 
Контакти: Галина Сідельковська, е-mail: gsidelkovska@gmail.com 

3 КВІТНЯ 2009 РОКУ, НАЦІОНАЛьНА КОМІСІЯ РЕГУЛюВАННЯ  
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (НКРЕ), КИЇВ
Підсумковий семінар проекту програми Twinning «Посилення регуляторної та юридичної спро-
можності НКРЕ щодо регулювання енергетичного сектору», що фінансується ЄС
По завершенні семінару на підсумковій прес-конференції буде представлено результати цього успішного 
проекту з бюджетом €1,1 млн. У прес-конференції візьмуть участь Голова Представництва Європейської Ко-
місії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, віце-прем’єр-міністр України Григорій Немиря, голова органу ре-
гулювання енергетики Італії Олесандро Ортіс, начальник ГУ Держслужби України Тимофій Мотренко та го-
лова НКРЕ України Валерій Кальченко. 
Контакти: юлія Ничипоренко, е-mail: nychyporenko@nerc.gov.ua 

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні

Бюлетень видається в рамках проекту «Інформаційна та PR-підтримка діяльності ЄС в Україні».  
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications Agency.


