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СПІВПРАЦЯ ЄС-УКРАЇНА У СФЕРІ СТАТИСТИКИ

Достовірна статистична інформація відіграє провідну роль  
у ринковій економіці, особливо під час перехідного періоду  
від централізовано-планового управління. 

Від 1993 року Україна отримує допомогу ЄС у цій сфері. Підписан
ня Угоди про партнерство та співробітництво (УПС), яка набрала 
чинності у 1998 році, посилило співпрацю між ЄС та Україною в 
галузі статистики. Документ визначив довгострокові цілі стати
стичного співробітництва між Україною та ЄС. Це, зокрема, при
ведення української системи статистики у відповідність до між
народних стандартів, методів та класифікацій; налагодження об
міну статистичними даними; надання необхідної для проведення 
реформ статистичної інформації.
Останній проект ЄС з підтримки Державного комітету статистики України (див. нижче) називається «Ста
тистика 10». Відповідно до назви, це десятий проект у даній сфері. В рамках попередніх проектів, зокрема 
«Статистика 8», розроблено Глобальну оцінку Державного комітету статистики України, визначено сильні й 
слабкі сторони галузі та сфери, що потребують подальшого розвитку. 
Головною метою проекту «Статистика 10» є сприяння Держкомстату у побудові офіційної статистичної сис
теми, що дозволить надавати інформацію відповідно до міжнародних та європейських стандартів. Основ
ну увагу сфокусовано на 11 головних секторах: інвестиції, вибіркове опитування на ринку праці, продук
тивність праці, регіональна статистика, зовнішня торгівля, інноваційна статистика, рух капіталів, розвиток 
стратегії, структурна бізнесстатистика та цінова статистика.

ПРОЕКТ ЄС З РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ ПІДБИВАЄ  ПІДСУМКИ 

9 липня відбулася підсумкова прес-конференція проекту «Статистика 10». Результати фінансованого ЄС 
проекту були представлені посадовцями Представництва Європейської Комісії та Держкомстату. Проект, 
що розпочався у 2007 р., мав на меті забезпечити спроможність системи офіційної статистики України 
надавати дані, які відповідають вимогам ЄС та міжнародних стандартів. Основну увагу приділено еко-
номічній статистиці та статистиці ринку праці.

В рамках проекту розроблено нову систему розповсюдження регіональних статистичних даних відповідно 
до європейської практики. Українські користувачі матимуть постійний, зручний та безкоштовний доступ до 
актуальної статистичної інформації через Інтернет. 
Експерти проекту визначили тип моделі оцінки зайнятості та безробіття для малих територій. Також роз
роблено методологічні основи оцінки факторів продуктивності (праці, капіталу тощо). 
Вперше впроваджено вибірку малих підприємств для проведення річного Структурного аналізу підпри
ємств за 2008 рік, що призвело до зниження навантажень на малі підприємства і витрат на проведення до
слідження. Здійснено «дзеркальний аналіз» даних щодо зовнішньої торгівлі між Україною та Німеччиною: 
визначено, що найсуттєвіші розбіжності мають місце у торгівлі товарами, виробленими у третіх країнах. 
За час реалізації проекту Держкомстат відвідали 22 європейські експерти з питань статистики – вони про
вели консультації та навчання фахівців. В свою чергу, вітчизняні спеціалісти здійснили навчальні візи
ти до 12 країн ЄС. В рамках проекту розроблено «Стратегію розвитку державної статистики на період до 
2012 року», яку затверджено після консультацій з основними користувачами. 
Контактна особа: Олена Александрова, e-mail: o.aleksandrova@ukrstat.gov.ua
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  НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

ЄС ТА МОМ ПІДТРИМУЮТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ 
МІГРАНТАМ У ДОБРОВІЛЬНОМУ ПОВЕРНЕННІ

23 червня відбувся семінар спільного проекту Європейського 
Союзу та Міжнародної організації з міграції (МОМ) «Технічне 
співробітництво та зміцнення потенціалу урядів України і Мол-
дови щодо виконання угод про реадмісію з ЄС (GUMIRA)».

Мета цього заходу – привернути увагу до обов`язкового повного 
використання коштів бюджету програми Допомоги у добровіль
ному поверненні (ДДП), до спрощення контактів між країнами по
ходження та прямування та до подальшого обговорення можливих 
джерел додаткового фінансування державних програм ДДП.
Посадовці  Представництва Європейської Комісії, Посольств Вели
кої Британії, Польщі, Румунії, Афганістану та Пакистану позитивно 
оцінили досягнення українського уряду у впровадженні державної програми ДДП, включаючи кроки щодо 
розвитку нормативної бази шляхом підготовки законопроектів та прийняття зобов’язання виділити кошти 
на часткове фінансування цієї ініціативи.
Контактна особа: Джеймс Десні, e-mail: jdasney@iom.int 

ЄС ТА МОМ ЗДІЙСНЮЮТЬ МОНІТОРИНГ УМОВ ПЕРЕБУВАННЯ МІГРАНТІВ 

24-25 червня в рамках Наглядового механізму (НМ) спіль-
ного проекту ЄС та Міжнародної організації міграціі (МОМ)  
«Технічне співробітництво та зміцнення потенціалу уря-
дів України і Молдови щодо виконання угод про реадмісію  
з ЄС (GUMIRA)» відбувся другий моніторинговий візит до ке-
рованого МОМ Центру перебування мігрантів (ЦПМ) у с. Жу-
равичі Волинської області.

НМ є інструментом здійснення оцінки стандартів відповідності та 
контролю якості в ЦПМ та пунктах тимчасового утримання (ПТУ) 
для нелегальних мігрантів в Україну. 
Як учасниця Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти 
катувань, Україна зобов`язана запровадити, розвивати та підтримувати механізми моніторингу умов пе
ребування на національному рівні. Виходячи з цього, МОМ створив Наглядовий механізм, покликаний 
забезпечити ефективне  управління міграцією та дотримання прав мігрантів згідно національних та між
народних норм.   
Представники Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Держав
ного комітету у справах національностей та релігій, Служби безпеки України (СБУ), міжнародних та гро
мадських організацій зустрілися з мігрантами, провели моніторинг умов їх перебування та обговорили 
результати з адміністрацією ЦПМ. Мігрантам Волинського ЦПМ передано більше 100 кг одягу, наданого 
МОМ та співробітниками громадських, міжнародних організацій і посольств, розташованих у Києві.
Контактна особа: Джеймс Десні, e-mail: jdasney@iom.int 
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СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЄС ТА РАДИ ЄВРОПИ:  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ РИЗИКІВ КОРУПЦІЇ 

16 та 26 червня спільний проект ЄС та Ради Європи з протидії корупції в Україні (UPAC) представив 
результати двох системних досліджень щодо ризиків корупції у державній адміністрації, судочинстві та 
правоохоронних органах. 

Дослідження мали на меті виявлення корупційних ризиків у сфері адміністративних послуг та контрольно
наглядової діяльності державної адміністрації, а також у кримінальному процесі (досудова та судова ста
дії), цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. 
Результати досліджень покликані сприяти розширенню можливостей запобігання корупції у державній  адмі
ністрації, судочинстві та органах, відповідальних за розслідування і переслідування кримінальних правопору
шень в Україні. Ці пілотні дослідження вперше в Україні поєднали аналітичні огляди законодавства та практики з 
соціологічними опитуваннями. Вони дозволили сформулювати рекомендації щодо покращання ситуації та під
тримки чинних реформ системи державної адміністрації, судочинства та кримінальної юстиції в Україні.
Контактна особа: Роман Шлапак, e-mail: roman.chlapak@coe.int

МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ З ПИТАНЬ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄС

30 червня в рамках спільного проекту ЄС і радіостанції «Наше 
Радіо» «Європа в серцях українців» відбувся Молодіжний форум з 
питань освіти в країнах Європейського Союзу. В числі доповідачів 
Форуму були представники Єврокомісії, Національного Темпус-
офісу в Україні та випускники програми Еразмус Мундус.

На Форумі презентовано фінансовані ЄС ініціативи в галузі освіти, 
зокрема, програму Темпус.  Присутні отримали інформацію щодо 
стипендій та грантів для українських студентів – на прикладі попу
лярної програми Еразмус Мундус, яка надає українським студентам 
можливість отримати освіту в країнах ЄС. Починаючи з 2004 року, 
134 студенти та 24 вчених з України отримали стипендії на навчання в ЄС. Стипендія Еразмус Мундус складає  
€21 000 на рік для студентів та €13 000 на місяць – для науковців. На 20092010 навчальний рік вже відібрано 
28 студентів та 8 вчених, які навчатимуться і працюватимуть в університетах країн ЄС за згаданою програмою.
Контактна особа: Юрій Лобурець, e-mail: loburets@communicorp.com.ua

НАЙБІЛЬШІ ДОНОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЄС ВІДВІДАЛИ АСАМБЛЕЮ  
ДОНОРІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ФОНДУ «УКРИТТЯ»

7 липня Директор з питань стратегії, координації та аналізу 
Генерального директорату з питань зовнішніх зносин Єврокомісії 
Герхард Сабатіл та голова Представництва Єврокомісії Жозé 
Мануел Пінту Тейшейра представили Європейську Комісію на 
Асамблеї Чорнобильського фонду «Укриття».  

Чорнобильський фонд «Укриття» створено у 1997 році з метою 
фінансування програми SIP (План здійснення заходів на об’єкті 
«Укриття») під керівництвом Європейського банку реконструкції 
і розвитку. Європейський Союз, який відіграє провідну роль у ви
рішенні проблем, спричинених аварією на ЧАЕС, є найбільшим до
нором «Укриття». Так, ЄС надав Фонду фінансову допомогу на суму €240 млн з домовленістю вкласти у 
2009 році ще €9,7 млн. ЄС спрямував €22,5 млн на Рахунок ядерної безпеки (NSA), яким також керує ЄБРР. 
NSA підтримує низку програм в Чорнобильській зоні, включаючи два головні проекти з управління утилізацією 
радіоактивних відходів. Під час післяобідньої сесії Асамблеї було представлено статус і фінансовий стан NSA.
Чорнобильський фонд «Укриття» очолює Ганс Блікс. Президент України Віктор Ющенко у своєму зверненні 
висловив особливу подяку донорам, зокрема Європейському Союзу.
Контактна особа: Ганс Райн, e-mail: hans.rhein@ec.europa.eu 
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ПРОЕКТ ЄС З УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ ТА НАВЧАННЯМ  
ПІДБИВАЄ ПІДСУМКИ

9 липня фінансований ЄС проект «Зміцнення управління 
регіональною професійно-технічною освітою (ПТО) в Україні» 
провів фінальну конференцію. Проект завершується у серпні 
2009 року – його впроваджено у 6 пілотних регіонах: Черкаській, 
Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях, Криму 
та  Києві. У фінальній конференції взяли участь представники 
Єврокомісії, група моніторингу проекту TACIS та посадовці 
різних рівнів. 

Як ключові, представлено такі результати реалізації проекту: транс
портування обладнання для 5 пілотних регіонів; організація ре
гіонального та загальноукраїнського інформаційноаналітичних 
центрів; розвиток Системи інформаційного управління для ПТО; розробка регіональної стратегії ПТО з ме
тою децентралізації та соціального партнерства; створення профільного глосарію термінів; визначення но
вої внутрішньої та зовнішньої процедури для оцінки шкіл ПТО; формування методологічних рекомендацій 
та механізмів калькуляції оплати праці в школах ПТО.  В результаті  впроваджено 2 нових стандарти, вве
дено нову спеціальність та підготовлено матеріали для  навчання в сільськогосподарському секторі.  902 
викладача  та працівника ПТО навчилися експлуатувати нове сільськогосподарське обладнання. Всього ж в 
рамках проекту проведено 139 заходів, у яких взяли участь більше 2500 осіб, зокрема, організовано два 
навчальні тури до Германії та Франції, 31 навчальні заходи та 53 семінари.
Контактна особа: Агнес Волльшлегер, e-mail: agnes.wollschlaeger@inwent-vet.org.ua 

   АНОНСИ ПРОЕКТІВ , ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

20-21 ЛИПНЯ, АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ, м.КИЇВ
Семінар щодо регуляторної агенції/сектору електроенергії в рамках проекту Тwinning «Посилення 
впровадження конкурентного права та політики в Україні»
Контактна особа: Стефані Дурліак, e-mail: twinningukr@gmail.com, тел. 594-64-19

20-21 ЛИПНЯ, МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ, м.КИЇВ 
Наглядовий комітет проекту Тwinning «Підтримка та посилення безпеки вантажних і пасажирських 
автоперевезень в Україні»
Контактна особа: Ерік Хойруп, e-mail: eric_hoyrup@mtu.gov.ua, тел. 271-48-60

20-21 ЛИПНЯ, МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ, м.КИЇВ
Наглядовий комітет проекту Тwinning «Підтримка розробки та впровадженні транспортної політики  
в Україні»
Контактна особа: Габріела Фріц, e-mail: twinning-policy@mtu.gov.ua, тел. 271-40-16

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці ЄС в Україні».
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: Сергій Замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua


