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ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ РОЗБУДОВИ ТАІЕХ В УКРАЇНІ
TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент технічної допомоги та
обміну інформацією, що надається Європейською Комісією з метою розбудови
інституціональної спроможності, наближення національного законодавства до законодавства
Європейського Союзу (acquis communautaire), його імплементації та подальшого ефективного
використання.
Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією був заснований Генеральним
Директоратом Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення
1996 року з метою допомагати країнам-кандидатам у стислі терміни розв’язати питання
запровадження законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire). У 2006 році дія
інструменту TAIEX почала охоплювати сусідні південні та східні країни.
Використання зовнішньої допомоги Європейської Комісії рамках інструменту TAIEX в
Україні здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої
допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX» від 13 січня 2016 року № 32.
Національне агентство України з питань державної служби є координатором
впровадження інструменту інституціональної розбудови TAIEX в Україні.
Інструмент TAIEX спрямований на:
• наближення, імплементацію національного законодавства до acquis communautaire;
• сприяння інституційному розвитку органів державної влади;
• підвищення кваліфікації державних службовців.
Допомога у рамках інструменту TAIEX може реалізовуватись у трьох формах (семінар,
навчальна поїздка та експертна місія), а також охоплювати різні сфери. Органи державної
влади мають змогу скористатися перевагами інструменту TAIEX для задоволення потреб у
навчанні у контексті наближення законодавства України до законодавства ЄС.
З початку впровадження інструменту TAIEX в Україні (з 2006 року), станом на 01 червня
2018 року, 17 289 представників органів державної влади взяли участь у 758 заходах,
організованих у рамках інструменту ТАІЕХ, серед яких 144 заходи — за ініціативи Європейської
Комісії, а 614 заходів було ініційовано Україною.

Рис. 1. Огляд заходів TAIEX в Україні за формою (2006 – 01 червня 2018)

У 2018 році 1 000 представників органів державної влади взяли участь у 32 заходах, які
були ініційовані Україною, серед яких 15 семінарів, 8 навчальних поїздок до країн-членів ЄС та
9 експертних місій до України. Водночас 10 представників органів державної влади взяли
участь у 3 семінарах, ініційованих Європейською Комісією у рамках інструменту TAIEX.

Рис. 2. Огляд заходів TAIEX в Україні за ініціатором (2006 – 01 червня 2018)
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Упродовж зазначеного періоду (2006–2018) заходи TAIEX проводились у таких сферах:
юстиція та внутрішні справи (191 захід, з них у 2018 році – 9 заходів);
внутрішній ринок (343 заходи, з них у 2018 році – 15 заходів);
навколишнє середовище, телекомунікації та транспорт (131 захід, з них у 2018 році –
5 заходів);
сільське господарство та безпека харчових продуктів (93 заходи, з них у 2018 році –
6 заходів).

Рис. 3. Огляд заходів TAIEX в Україні за сферами (2006 – 01 червня 2018)

