План залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії
у рамках TAIEX на 2019 рік
Центральні органи
виконавчої влади та інші
органи державної влади

Форма, в якій
проводиться захід

1.

навчальна
поїздка

2.

навчальна
поїздка
навчальна
поїздка

3.

Адміністрація Президента
України

Міністерство аграрної
політики та продовольства
України

Орієнтовна
дата
проведення
заходу

Орієнтовне місце
проведення заходу

2019 рік

Нідерланди, Франція,
Німеччина

2019 рік

країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

4.

навчальна
поїздка

2019 рік

Норвегія, Швейцарія

5.

навчальна
поїздка

2019 рік

Швеція

6.

навчальна
поїздка

2019 рік

Естонія

7.

навчальна
поїздка

2019 рік

Німеччина

8.

навчальна
поїздка

2019 рік

Франція

9.

навчальна
поїздка

2019 рік

Німеччина,
Нідерланди, Франція,
Польща

10. навчальна
поїздка
11. семінар /
навчальна
поїздка
12. семінар /
навчальна
поїздка
13. навчальна
поїздка

травень
2019 року
2019 рік
ІІ півріччя
2019 року
2019 рік

Німеччина, Італія,
Польща, Угорщина
м. Київ, Україна /
Франція, Угорщина,
Італія
м. Київ, Україна /
Данія, Нідерланди,
Польща
Німеччина,
Нідерланди, Франція,
Польща

Найменування заходу

Вивчення досвіду впровадження реформи стратегічного планування, зокрема
розвиток системи середньострокового бюджетного прогнозування /планування, у
країнах-членах ЄС
Вивчення досвіду адаптації національного законодавства до законодавства ЄС у
сфері державних закупівель
Вивчення транскордонної співпраці між органами влади країн-членів ЄС при
здійсненні оцінки впливу на довкілля
Вивчення досвіду реалізації прогресивних підходів до стимулювання суб’єктів
господарювання усіх форм власності до реалізації проектів із запобігання зміні
клімату з урахуванням найкращої світової практики та основних положень
Паризької угоди
Вивчення досвіду впровадження механізмів публічно-приватного партнерства у
сфері управління побутовими відходами населених пунктів, механізмів її
державного регулювання та ролі органів місцевого самоврядування
Вивчення особливостей системи захисту прав споживачів на європейських
енергетичних ринках в частині її нормативного-правого та інституційного
забезпечення
Вивчення механізмів публічно-приватного партнерства з впровадження
комплексних програм підвищення енергоефективності будівель, а також
інструментів стимулювання мешканців таких будівель, зокрема бюджетної
підтримки, залучення приватного капіталу тощо
Вивчення досвіду роботи національних енергетичних регуляторів країн-членів ЄС в
частині оцінки ефективності роботи їх регулятора
Отримання практичного досвіду застосування законодавства ЄС щодо
запровадження процедур та регулювання в частині затвердження типу
сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів та в частині
вимог до машин і обладнання, які застосовуються для внесення пестицидів
Отримання практичного досвіду для імплементації законодавства ЄС щодо
формування спільного ринку харчових продуктів
Розвиток скотарства, законодавче регулювання системи ідентифікації та реєстрації
великої рогатої худоби та маркування продукції в країнах-членах ЄС
Застосування методики класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і
баранячих туш, прослідковуваність ланцюжка «виробництво – переробка продукції
– споживання»
Отримання практичного досвіду застосування законодавства ЄС щодо
запровадження процедур та регулювання в частині охорони прав на сорти рослин,
ведення реєстрів, впровадження електронної форми заявки, проведення експертизи
сортів рослин та післяреєстраційного вивчення сортів рослин
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Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

14. навчальна
поїздка
15. навчальна
поїздка

І квартал
2019 року
І півріччя
2019 року

16. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

17. навчальна
поїздка
18. експертна
місія /
навчальна
поїздка

ІІ квартал
2019 року

країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

19. навчальна
поїздка

2019 рік

Бельгія, Німеччина,
Нідерланли

20. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

21. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

22. навчальна
поїздка

І квартал
2019 року

Швеція

23. навчальна
поїздка

І –ІІ квартал
2019 року

Німеччина

І півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

24. семінар /
експертна
місія
25. навчальна
поїздка
26. навчальна
поїздка

ІІ півріччя
2019 року
ІІ півріччя
2019 року

країна-член ЄС
країна-член ЄС

Франція, Іспанія
Німеччина

27. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

28. навчальна
поїздка

2019 рік

Франція, Німеччина

Вивчення європейського досвіду створення інституції з питань надання
консультацій малим та середнім виробникам
Вивчення європейського досвіду співпраці органів місцевої влади, державних
установ та освітніх закладів при реалізації політики розвитку сільських територій
Вивчення досвіду країн-членів ЄС стосовно перегляду впливу на сталий розвиток в
рамках співпраці з країнами-партнерами у сфері торгівлі на користь сталого
розвитку через реалізацію угод про асоціацію
Вивчення європейського досвіду в частині проведення антидемпінгових,
антисубсидиційних, спеціальних розслідувань та застосування відповідних заходів
Вивчення кращих європейських практик у сфері побудови системи ринкового
нагляду
Вивчення досвіду та навчання з організації та функціонуванні системи швидкого
оповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик для у країнахчленах ЄС
Імплементація Директиви 2014/24/ЄС в частині заходів, передбачених Стратегією
реформування системи публічних закупівель («дорожньою картою») на 2019–
2020 роки
Запровадження рамкових угод для здійснення публічних закупівель значного
обсягу / укладення та оплата договорів про публічні закупівлі в електронному
вигляді
Вивчення досвіду шведської експортно-кредитної корпорації (SEK) та Ради
кредитного гарантування експорту (EKN) щодо кредитування експорту як
інструменту підтримки експорту
Вивчення німецького досвіду щодо організації корпоративного управління
українського ЕКА, державного нагляду за фінансовою діяльністю ЕКА, участі
держави у врегулюванні страхових випадків, співпраці ЕКА з державними органами
влади, аналізу ключових
Вивчення європейського досвіду з оцінки проектів ДПП, проведення конкурсів з
визначення приватного партнера для здійснення ДПП та управління договорами
ДПП
Ознайомлення з досвідом реалізації проектів ДПП у сфері спорудження
автомагістралей та житлово-комунальної сфери
Ознайомлення з роботою Partnerships, а також вивчення досвіду Німеччини у
реалізації проектів ДПП у сфері охорони здоров’я та управління договорами ДПП
Вивчення європейського досвіду з оцінки інвестиційних, проектів ( розроблення
моделі інвестування з найкращим співвідношення ціни та якості, альтернативи
інвестування, оцінювання ризиків тощо), які фінансуються за рахунок державних
капітальних вкладень
Запровадження кращих практичних досягнень та принципів з метою підвищення
ефективності публічного інвестування на всіх рівнях врядування
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Міністерство закордонних
справ України

29. навчальна
поїздка

I квартал
2019 року

Естонія

30. навчальна
поїдка

ІІ квартал
2019 року

Італія

31. семінар

I півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

32. семінар
33.

I півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

34. Семінар

IІ півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

35. Семінар
36. Семінар
37. експертна
місія
38. семінар
Міністерство
інфраструктури України

I півріччя
2019 року
I півріччя
2019 року
II півріччя
2019 року
II півріччя
2019 року

м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна

39. експертна
місія

II півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

40. семінар

II півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

41. експертна
місія

II півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

42. навчальна
поїздка

I півріччя
2019 року

Німеччина, Франція

43. семінар

I півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

44. семінар
45. семінар
46. навчальна
поїздка

IІ півріччя
2019 року
ІІ півріччя
2019 року
II півріччя
2019 року

м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
Італія, Німеччина

Ознайомлення з європейським досвідом протидії гібридним загрозам та вивчення
сучасних інструментів у сфері кібербезпеки та боротьби з кіберзлочинністю
Забезпечення єдиної системи моніторингу надводної обстановки з використанням
автоматичної ідентифікаційної системи на Чорному та Азовському морях у зоні
відповідальності України
Досвід європейських держав щодо встановлення єдиних правил та умов, якими
регулюється випробування паковань для перевезення небезпечних вантажів
Запровадження механізму та визначення порядку призначення та навчання
уповноважених (консультантів, радників) з безпеки суб’єктів перевезення
небезпечних вантажів
Досвід європейських держав щодо впровадження та порядку ведення компетентним
органом електронної бази свідоцтв, виданих уповноваженим (консультантам,
радникам) з безпеки суб’єктів перевезення небезпечних вантажів
Принципи та підходи до нормативно-правового регулювання сфери транспортної
логістики в країнах-членах ЄС, зокрема у Німеччині
Досвід європейських держав щодо вдосконалення системи стандартизації звітності
підприємств
Визначення порядку відбору та визначення призначених операторів поштових
послуг відповідно до Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року
Досвід європейських держав щодо встановлення єдиних правил та умов, якими
регулюється надання послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг
Запровадження механізму та визначення порядку фінансування універсальних
поштових послуг на умовах, за яких гарантується надання послуг на постійних
засадах, відповідно до вимог Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року
Установлення стандартів якості для надання універсальних поштових послуг та
впровадження системи для забезпечення дотримання зазначених стандартів
відповідно до вимог Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року
Запровадження правил щодо тарифних принципів та прозорості рахунків для
надання універсальних поштових послуг в, а також щодо гармонізації технічних
стандартів відповідно до Директиви 97/67/ЄС від 15 грудня 1997 року
Вивчення європейського досвіду з розроблення та проектування випробувальних
центрів колісних транспортних засобів
Досвід поетапного затвердження колісних транспортних засобів та реєстрації
(введення в обіг) модифікованих (переобладнаних) колісних транспортних засобів в
країнах-членах ЄС
Досвід регулювання ринку транспортно-експедиторських послуг в країнах-членах
ЄС
Досвід впровадження системи смарт- тахографів як елемента інтелектуальних
транспортних систем
Досвід країн-членів ЄС щодо інституцій, які здійснюють наукове та аналітичноінформаційне забезпечення технічного регулювання енергоефективності у галузі
автомобільного транспорту
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Міністерство культури
України

Міністерство молоді та
спорту України

Міністерство з питань
тимчасово окупованих

47. експертна
місія /
навчальна
поїздка

березень–
травень
2019 року

м. Київ, Україна /
Латвія

48. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

Литва, Естонія

49. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

50. семінар

І півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

51. навчальна
поїздка /
експертна
місія

І півріччя
2019 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

52. семінар

ІІ півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

53. навчальна
поїдка
54. експертна
місія
55. навчальна
поїздка
56. навчальна
поїздка
57. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2019 року
ІІ півріччя
2019 року
І квартал
2019 року

58. навчальна
поїздка
59. експертна
місія /
навчальна
поїздка
60. навчальна
поїздка
61. навчальна
поїздка
62. семінар /
навчальна

Польща
м. Київ, Україна
країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

IIІ квартал
2019 року

Франція

II півріччя
2019 року

м. Київ, Україна /
Іспанія

II півріччя
2019 року
III півріччя
2019 року
II–IV квартал
2019 року

Мальта

Європейська практика та досвід підготовки докторів мистецтва
Вивчення практичного досвіду балтійських країн щодо формування та реалізації
державної мовної політики
Вивчення успішного досвіду впровадження мовної політики, механізмів та методів її
реалізації, взаємодії з національними меншинами та комунікації реформи (на
прикладі балтійських країн)
Вивчення законодавства, науково-дослідницьких і статистичних практик країнчленів ЄС щодо моніторингу, аналізу та методології формування політики у сфері
культурних і креативних індустрій
Ознайомлення з досвідом і конкретними механізмами державної підтримки,
стимулювання та популяризації підприємництва у сфері культурних та креативних
індустрій країни-члена ЄС
Гармонізація національного законодавства: вимоги та досвід імплементації в
національне законодавство різних видів законодавчих актів ЄС у сфері
стандартизації та захисту права інтелектуальної власності на креативний продукт
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо удосконалення національного спортивного
законодавства з урахуванням кращих практик ЄС
Удосконалення законодавства України відповідно до кращих європейських практик
щодо питань діяльності спортивних федерацій
Досвід організації оздоровчої діяльності європейських країн в рамках міжнародного
руху «Спорт для всіх»
Досвід ефективного державного управління країн-членів ЄС у сфері фізичної
культури та спорту
Вивчення досвіду європейських країн щодо використання механізмів залучення
позабюджетних коштів до діяльності у сфері розвитку фізичної активності
Ознайомлення із законодавчим забезпеченням функціонування спортивної сфери,
зокрема стосовно класифікації видів спорту з урахуванням кращих практик
європейських країн
Вивчення європейського досвіду класифікації видів спорту з урахуванням кращих
практик європейських країн, статуту Міжнародного олімпійського комітету,
Олімпійської Хартії, статутів міжнародних спортивних федерацій та залучення
коштів різних рівнів
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо удосконалення національного
законодавства у молодіжній сфері

Ірландія

Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо розвитку молодіжних центрів

країна-член ЄС

Вивчення досвіду щодо дотримання прав осіб, які належать до національних
меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності,
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територій та внутрішньо
переміщених осіб України

поїздка
63. семінар /
навчальна
поїздка
64. семінар
65. навчальна
поїздка

Міністерство освіти і
науки України

а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ з метою сприяння та
підтримки кримськотатарського народу як на території України, підконтрольній
органам державної влади, так і в умовах окупації
ІІІ–
ІV квартал
2019 року
ІІ–ІV квартал
2019 року
ІІ–ІІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
Велика Британія,
Ірландія, Хорватія
м. Київ, Україна
Хорватія, Кіпр

66. семінар

II–IV квартал
2019 року

м. Київ, Україна

67. семінар /
навчальна
поїздка

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

68. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

69. експертна
місія

2019 рік

м. Київ, Україна

70. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

71. експертна
місія

2019 рік

м. Київ, Україна

2019 рік

країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

75. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

76. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

77. навчальна
поїздка

І квартал
2019 року

країна-член ЄС

72. навчальна
поїздка
73. навчальна
поїздка
74. навчальна
поїздка

Функції та повноваження органів влади країн-членів ЄС щодо реалізації захисту
прав людини під час збройних конфліктів
Вивчення законодавства з медіації у країнах-членах ЄС та шляхів його
імплементації
Вивчення позитивного досвіду конфліктного та постконфліктного врегулювання
країн-членів ЄС, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо розробки, впровадження та управління
проектами / програмами для реалізації завдань та заходів з розбудови та відновлення
миру
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо взаємодії органів влади та неурядових
організацій з питань реалізації норм міжнародного гуманітарного права
Вивчення європейського досвіду впровадженн дигіталізації при формуванні та
реалізації державної політики у сфері вищої освіти
Вивчення європейського досвіду для імплементації законодавства ЄС щодо
офіційного використання інформації про Національну рамку кваліфікацій у
додатках до документів про вищу та професійну освіту відповідно до вимог Europass
Вивчення законодавства ЄС, національних законодавчих актів та найкращих
практик розвитку та підтримки порядку обміну інформацією з інститутами ЄС
стосовно спільних програм у сфері освіти
Ознайомлення з європейським досвідом розробки та впровадження інформаційних
систем збору та аналізу статистичних та адміністративних даних системи вищої
освіти
Вивчення європейського досвіду розбудови системи визнання неформальної та
інформальної освіти та визнання її результатів у системі формальної освіти
Вивчення кращих європейських практик щодо моніторингу працевлаштування
випускників закладів вищої освіти
Вивчення європейського досвіду розробки вимог до акредитації освітніх програм у
сфері вищої освіти
Ознайомлення з європейськими практиками забезпечення організації системи
внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти відповідно до
Європейських рекомендацій і стандартів із забезпечення якості вищої освіти (ESG)
Розроблення методичних рекомендацій щодо системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти з експертами ЄС
Вивчення діяльності центрів професійної досконалості (centers of professional
excellence) у країнах-членах ЄС
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Міністерство охорони
здоров’я України

78. експертна
місія /
семінар
79. експертна
місія /
семінар
80. експертна
місія /
семінар
81. експертна
місія /
семінар
82. експертна
місія /
семінар
83. експертна
місія /
семінар

Міністерство
регіонального розвитку,
будівництва та житловокомунального
господарства України

84. експертна
місія /
семінар
85. навчальна
поїздка /
семінар
86. навчальна
поїздка
87. навчальна
поїздка
88. навчальна
поїздка
89. навчальна
поїздка /
семінар
90. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

Європейський досвід діяльності наглядових рад закладів професійної освіти і
навчання (VET)

ІІ півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

Ознайомлення із законодавством країн-членів ЄС з організації здобуття професійної
освіти за дуальною формою освіти

І квартал
2019 року

м. Київ, Україна

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у реформуванні національної системи крові

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна

Наближення національного законодавства України до європейських норм та
стандартів у сфері трансплантології

ІІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна

Наближення національного законодавства України до європейських норм та
стандартів у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

березень
2019 року

м. Київ, Україна

Технічна допомога у впровадженні Технічного регламенту на косметичну
продукцію, створення реєстру косметичної продукції (на платформі Європейського
нотифікаційного порталу CPNP або автономного), впровадження номенклатури
косметичних інгредієнтів на основі INCI

березень
2019 року

м. Київ, Україна

Технічна допомога у створенні реєстру медичних виробів за усіма класами безпеки
по типу European Database on Medical Devices

вересень
2019 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Вивчення досвіду країн-членів ЄС із використання регіональної статистики для
потреб аналізу державної регіональної політики

липень
2019 року
червень
2019 року

Польща, Франція,
Іспанія, Португалія

Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо здійснення регіональної політики для
досягнення сталого розвитку прибережних регіонів.
Ознайомлення з найкращими практиками щодо політики розвитку сільських
територій з метою сприяння економічному добробуту сільських громад.
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо методів формування та реалізації
регіональних політик, зокрема багаторівневого управління та партнерства, з
особливим наголосом на розвитку відсталих територій

країна-член ЄС

серпень
2019 року

країна-член ЄС

I півріччя
2019 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

I півріччя
2019 року

країна-член ЄС

Міністерство соціальної
політики України

91. навчальна
поїздка

I квартал
2019 року

Хорватія

Міністерство юстиції
України

92. семінар

лютий
2019 року

м.Київ, Україна

Ознайомлення з міжнародним досвідом управління проектами за міжнародними
стандартами PMBok, P2M, GAPPS
Ознайомлення з європейським досвідом щодо діяльності державних інститутів, що
виступають відповідальними виконавцями інвестиційних проектів
Вивчення міжнародного досвіду щодо створення Міністерства України у справах
ветеранів – центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та
реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни
Ознайомлення з сучасними методами та методиками контролю якості ISO/IEC
17025:2017 роботи судово-експертних закладів
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93. навчальна
поїздка
94. навчальна
поїздка
95. навчальна
поїздка

березень
2019 року
квітень
2019 року
травень
2019 року

96. навчальна
поїздка

травень
2019 року

97. навчальна
поїздка
98. навчальна
поїздка
99. навчальна
поїздка

вересень
2019 року
жовтень
2019 року
жовтень
2019 року
листопад
2019 року
листопад
2019 року
I квартал
2019 року

100. семінар
101. навчальна
поїздка
102. навчальна
поїздка
103. експертна
місія /
навчальна
поїздка /
семінар
104. навчальна
поїздка
105. навчальна
поїздка
106. навчальна
поїздка

I–III квартал
2019 року
I квартал
2019 року
травень
2019 року

Естонія
Бельгія
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Німеччина
Чехія
м.Київ, Україна
Хорватія
Іспанія, Італія,
Франція, Словаччина
м. Київ, Україна /
Німеччина

Нідерланди
Литва

Ознайомлення з сучасними методами та технологіями захисту документів з метою
обміну найкращими практиками криміналістичних досліджень
Удосконалення методичної бази технічної експертизи документів з метою обміну
найкращими європейськими практиками криміналістичних досліджень
Отримання практичного досвіду країн-членів ЄС у сфері протидії наркотикам та
організованій злочинності
Отримання практичного досвіду країн-членів ЄС при проведенні комп’ютернотехнічних експертиз та фоноскопічних експертиз при розслідуванні злочинів
пов’язаних із тероризмом
Удосконалення методичної бази дослідження електронних документів при
проведенні економічних експертиз
Удосконалення методологічної бази досліджень у сфері протидії незаконного обігу
наркотиків
Отримання практичного досвіду країн-членів ЄС у сфері судово-технічного
дослідження документів, що посвідчують особу
Ознайомлення з сучасними методами та методиками проведення економічних
експертиз у країнах-членах ЄС
Отримання практичного досвіду країн-членів СЄ щодо методологічного
забезпечення розслідування комп’ютерних злочинів
Залучення провідного європейського досвіду щодо впровадження механізму
верифікації відомостей про бенефіціарного власника (контролера)
Досягнення гармонізації норм законодавства та стандартів України з нормами
законодавства та стандартами Європейського Союзу у сфері електронних довірчих
послуг
Обмін досвідом щодо розробки Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під
варту
Обмін досвідом та найкращими практиками проведення економічних експертиз у
справах про шахрайство з фінансовими ресурсами в банківській сфері

2019 рік

Великобританія

Вивчення міжнародного досвіду системи примусового виконання рішень

107. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

Практичне застосування досвіду реформування пенітенціарної служби країн
центральної і східної Європи в Україні

108. семінар /
експертна
місія /
навчальна
поїздка

2019 рік

м. Київ, Україна /
Великобританія

Створення ефективної та прозорої системи пенітенціарного інспектування,
спрямованої на захист суспільства від злочинності

109. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

Судові спори, які виникають при реалізації арештованого майна: європейський
досвід
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110. експертна
місія
111. експертна
місія
112. навчальна
поїздка
113. експертна
місія
114. навчальна
поїздка
115. навчальна
поїздка
116. навчальна
поїздка /
семінар
117. навчальна
поїздка
118. навчальна
поїздка
119. семінар /
експертна
місія

Державна авіаційна
служба України

ІІ квартал
2019 року
ІІ квартал
2019 року
II квартал
2019 року
I квартал
2019 року
III квартал
2019 року

м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
Франція
м. Київ, Україна
Данія

2019 рік

Польща

II квартал
2019 року

Хорватія

II квартал
2019 року
II квартал
2019 року

Нідерланди
Великобританія

Удосконалення системи трудової зайнятості ув’язнених та розробки системи
стимулювання для участі у трудовій діяльності
Адаптація українського законодавства щодо діяльності професійних спілок до норм
та стандартів ЄС
Вивчення європейського досвіду функціонування системи безоплатної правової
допомоги
Розробка законодавства щодо методів альтернативного вирішення спорів
Перейняття європейського досвіду із реалізації проекту підвищення правової
обізнаності населення
Дослідження кращих світових практик державного управління в рамках
впровадження реформи державного управління в Україні
Запозичення міжнародного досвіду щодо перевірки відповідності проекту акту
законодавства acquis ЄС
Запозичення досвіду роботи команди з інновацій Міністерства юстиції та безпеки
Королівства Нідерландів
Запозичення провідного європейського досвіду щодо інструментів висвітлення
євроінтеграційних ініціатив

III квартал
2019 року

країна-член ЄС

Європейський досвід впровадження Регламентів, Директив ненормативними
заходами

120. навчальна
поїздка

2019 рік

Великобританія

Залучення провідного європейського досвіду щодо планового підходу залучення та
координації донорської допомоги, а також менеджменту реалізації грантових
проектів

121. навчальна
поїздка /
семінар /
експертна
місія

2019 рік

Великобританія /
м. Київ, Україна

Обмін досвідом у сфері захисту прав споживачів: як провайдери правової допомоги
можуть стати надійними союзниками громад та окремих громадян в захисті їхнього
права на якісні та безпечні продукти та послуги

122. семінар

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

123. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

Франція

124. семінар
125. навчальна
поїздка
126. семінар

І півріччя
2019 року
ІІ півріччя
2019 року
ІI півріччя
2019 року

м.Київ, Україна
Німеччина
м.Київ, Україна

Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо створення національної системи
біометричної верифікації та ідентифікації громадян
Вивчення досвіду застосування законодавства ЄС щодо вирішення практичних
питань пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання Стандартів та
Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO)
Менеджмент ризиків відповідно до вимог стандарту ISO 31000 та менеджмент
якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001
Законодавство ЄС щодо стандартизації: перейняття найкращого досвіду та практик з
проведення внутрішнього аудиту
Акредитація органів сертифікації відповідно до вимог стандарту ISO 9001
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127. експертна
місія
Державна аудиторська
служба України

Державна міграційна
служба України

128. семі нар
129. навча льна
поїздка
130. навча льна
поїздка
131. навча льна
поїздка
132. навча льна
поїздка

2019 рік
2019 рік

м.Київ, Україна

Європейські орієнтири в розбудові державної служби

країна-член ЄС
країна-член ЄС
Німеччина, Франція,
Великобританія
Німеччина, Франція,
Великобританія

І півріччя
2019 року

134. навча льна
поїздка
135. експертна
місія
136. експертна
місія

140. навчальна
поїздка
141. навчальна
поїздка
142. навчальна
поїздка

червень
2019 року
І півріччя
2019 року
І півріччя
2019 року
квітень
2019 року
вересень
2019 року
березень
2019 року
серпень
2019 року
травень
2019 року
квітень
2019 року

143. навчальна
поїздка

I півріччя
2019 року

Франція / Іспанія

144. експертна
місія /
навчальна
поїздка

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

138. навчальна
поїздка

Державна служба України
з безпеки на транспорті

2019 рік

м.Київ, Україна

Удосконалення та розвиток методичного інструментарію щодо контролю за
використанням коштів ЄС в рамках Угод транснаціонального співробітництва

133. навча льна
поїздка

137. семінар

Адміністрація Державної
прикордонної служби
України

вересень
2019 року
жовтень–
листопад
2019 року
травень
2019 року

139. семінар

Німеччина, Бельгія
Бельгія, Німеччина,
Франція
Нідерланди, Іспанія,
Італія, Португалія
Німеччина, Норвегія
м. Київ, Україна
Фінляндія
м. Київ, Україна
Естонія
Литва
Угорщина, Болгарія

Підвищення ефективності контролю у сфері публічних закупівель та запобігання
порушенням у цій сфері: європейський досвід
Удосконалення механізму здійснення контролю за місцевими бюджетами, вивчення
кращих практик країн-членів ЄС
Ознайомлення з досвідом запровадження системи біометричної верифікації та
ідентифікації громадян країн-членів ЄС
Запровадження оформлення документів з безконтактним електронним носієм
відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)
Ознайомлення з досвідом країн-членів ЄС щодо аналізу ризиків та планування
витрат пов’язаних зі значним напливом біженців та інших визначених
законодавством категорій мігрантів
Вивчення досвіду комунікації влади з інститутами громадянського суспільства для
прийняття ефективних управлінських рішень у сфері міграції
Ознайомлення з досвідом країн-членів ЄС щодо запровадження міграційної амністії
іноземців та осіб без громадянства
Ознайомлення з досвідом країн-членів ЄС щодо видачі проїзного документа для
іноземця з гуманітарних причин
Координація діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордонами
Практичне ознайомлення з організацією координації діяльності суб’єктів
інтегрованого управління кордонами
Кращі європейські практики щодо запровадження інтегрованої інформаційної
системи висвітлення надводної обстановки
Вивчення європейського досвіду запровадження інтегрованої інформаційної
системи висвітлення надводної обстановки
Вивчення досвіду та системи побудови охорони державного кордону країн-членів
ЄС з Російською Федерацією
Вивчення досвіду організації та здійснення протидії незаконній міграції країнамичленами ЄС на сухопутній ділянці зовнішнього кордону
Вивчення європейського досвіду здійснення контролю за перевезенням небезпечних
вантажів залізничним транспортом, порядку накладання штрафних санкцій за
порушення RID
Ознайомлення з досвідом організації внутрішнього контролю та внутрішнього
аудиту в державних органах країн-членів ЄС
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145. експертна
місія
146. експертна
місія/
навчальна
поїздка
147. експертна
місія /
навчальна
поїздка
148. експертна
місія /
навчальна
поїздка
149. експертна
місія /
навчальна
поїздка
150. експертна
місія /
навчальна
поїздка
151. експертна
місія /
навчальна
поїздка
152. експертна
місія /
навчальна
поїздка

Державна служба України
з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів

ІІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна

Ознайомлення з досвідом діяльності юридичної служби з питань імплементації актів
законодавства ЄС у сфері безпеки на транспорті

березеньтравень
2019 року

м. Київ, Україна /
Австрія

Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо порядку безпечного кріплення та
розміщення вантажів

травеньчервень
2019 року

м. Київ, Україна /
Австрія

Вивчення досвіду країн-членів ЄС з питань контролю за перевезенням небезпечних
вантажів автомобільним транспортом (ДОПОНВ)

ІІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо здійснення контрольно-наглядової
діяльності за забезпеченням безпеки на транспорті та вдосконалення державної
політики у цій сфері

І квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Перейняття досвіду країн-членів ЄС з питань процедури ліцензування у
відповідності із вимогами законодавства ЄС

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері державного
ринкового нагляду в автомобільній та залізничній галузях транспорту

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Вивчення існуючих методів запровадження оцінки ризику на залізничному
транспорті та методів оцінки в країнах-членах ЄС

ІІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
Естонія

Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо захисту персональних даних у сфері
ліцензування

153. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

154. навчальна
поїздка
155. семінар /
навчальна
поїздка
156. семінар /
навчальна
поїздка

II квартал
2019 року

Нідерланди, Франція

157. семінар

III квартал
2019 року
IV квартал
2019 року
II квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
Польща, Литва,
Нідерланди, Франція
м. Київ, Україна /
Польща, Литва,
Нідерланди, Франція
м. Київ, Україна

Ознайомлення з європейським досвідом щодо здійснення заходів з державного
ринкового нагляду в частині застосування вимог технічних регламентів (дитячі
іграшки, засоби вимірювальної техніки, товари, які фасуютьза масою та об’ємом у
готову упаковку)
Вдосконалення здійснення контролю за ввезенням та / або вивезенням насіння та
садивного матеріалу
Наближення національного законодавства України до європейських норм та
стандартів у сфері охорони прав на сорти рослин
Наближення національного законодавства України до європейських норм та
стандартів у сфері ГМО
Наближення національного законодавства України до європейських норм та
стандартів у сфері контролю в насінництві та розсадництві
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Вивчення європейського досвіду здійснення заходів ринкового нагляду щодо
продукції, яка підпадає під дію технічних регламентів з екодизайну для споживання
електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнта
корисної дії зовнішніх джерел живлення
Вивчення європейського досвіду здійснення заходів ринкового нагляду щодо
продукції, яка підпадає під дію технічних регламентів з екодизайну для пилососів;
для простих приймачів цифрового телебачення; для побутових пральних машин

158. навчальна
поїздка

2019 рік

Нідерланди

159. навчальна
поїздка

2019 рік

Бельгія, Франція

І півріччя
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Європейський досвід здійснення метрологічного нагляду за законодавчо
регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

ІІ півріччя
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Найкращі європейські регуляторні практики нагляду за кількістю фасованого товару
в упаковках

2019 рік

Австрія

Європейський досвід захисту прав споживачів фінансових послуг

163. навчальна
поїздка

2019 рік

Австрія, Польща,
Іспанія

164. навчальна
поїздка

2019 рік

Литва

165. семінар /
навчальна
поїздка

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

166. навчальна
поїздка

2019 рік

Польща,

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Європейський досвід боротьби з вузликовим дерматитом: превентивні заходи,
діагностика, вакцинація

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Пташиний грип: контролюючі та запобіжні заходи, вимоги до вакцинації, принципи
регіоналізації під час спалахів

2019 рік

Франція,
Великобританія

Європейський щодо електронного навчання для державних службовців, які
здійснюють офіційний контроль у сфері безпеки продуктів харчування та захисту
прав споживачів

ІІІ–
IV квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Порядок здійснення фітосанітарного контролю свіжих фруктів та овочів при
ввезенні на територію Європейського Союзу

ІІ півріччя
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Здійснення фітосанітарного контролю садивного матеріалу при ввезенні на
територію ЄС та порядок і вимоги реєстрації, якій підлягають виробники та
імпортери рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів

160. семінар /
навчальна
поїздка
161. семінар /
навчальна
поїздка
162. навчальна
поїздка

167. семінар /
навчальна
поїдка
168. семінар /
навчальна
поїдка
169. навчальна
поїздка
170. семінар /
навчальна
поїздка
171. семінар /
навчальна
поїздка

Система органів, що здійснюють контроль за додержанням законодавства про захист
прав споживачів та координація їх діяльності на державному рівні: досвід країнчленів ЄС
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо проведення державного контролю за
безпечністю харчових продуктів нетваринного походження відповідно до вимог ЄС
Європейський досвід щодо вимог до розміщення на ринку, маркування та
представлення кормів. Допустимі межі відхилень при декларуванні показників,
перелік речовин заборонених для використання у кормах, деталізовані вимоги до
маркування кормових добавок, кормів для продуктивних та непродуктивних тварин
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо проведення відбору зразків кормів, аналіз
кормів та інтерпретація результатів, функції Європейської референс-лабораторії по
кормах, національних референс-лабораторій, акредитованих офіційних лабораторій і
вимоги до якості досліджень. Максимально допустимі рівні небажаних речовин у
кормах та методи їх контролювання
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Державна служба України
з питань геодезії,
картографії та кадастру

172. семінар

ІV квартал
2019 року

м. Київ, Україна

Здійснення вибірковості фітосанітарного контролю рослин та рослинної продукції,
що ввозяться на територію Європейського Союзу

173. експертна
місія

І півріччя
2019 року

м.Київ, Україна

Функціонування баз топографічних
інфраструктури геопросторових даних

м. Київ, Україна

Вивчення досвіду застосування Мінімальних вимог щодо безпеки та захисту
здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

м. Київ, Україна

Вивчення досвіду застосування Вимог безпеки та захисту здоров’я під час
використання виробничого обладнання працівниками

176. навчальна
поїздка

березень–
квітень
2019 року
квітень –
травень
2019 року
вересень
2019 року

177. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

178. експертна
місія

2019 рік

м. Київ, Україна

179. навчальна
поїздка

2019 рік

Португалія

180. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

181. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

182. експертна
місія /
навчальна
поїздка

ІV квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

183. експертна
місія

квітень
2019 року

м. Київ, Україна

184. експертна
місія

квітень
2019 року

м. Київ, Україна

185. експертна
місія /
навчальна
поїздка

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

174. експертна
місія
175. експертна
місія

Державна служба України
з питань праці

Державна служба
статистики України

Португалія

даних

як

компонент

національної

Вивчення практичного досвіду із впровадження, застосування та здійснення
державного нагляду в умовах запровадження законодавства ЄС
Формування національної системи запобігання виробничих ризиків та заохочення
безпеки та гігієни праці
Державне регулювання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації
потенційно небезпечного обладнання. Дослідження питання функціонування
компетентних органів, які проводять перевірку технічного стану робочого
обладнання
Вивчення досвіду органів ринкового нагляду, які здійснюють нагляд за
відповідністю обладнання у сфері обладнання, що працює під тиском, машини та
устаткування, засобів індивідуального захисту
Проведення навчальних семінарів та тренінгів з метою підвищення рівня
професійної компетентності спеціалістів у сфері ринкового нагляду та його
інформаційного забезпечення
Участь у здійсненні заходів міжнародного співробітництва у сфері забезпечення
безпечності продукції, здійснення ринкового нагляду і контролю нехарчової
продукції та для обміну досвідом з органами ринкового нагляду європейських країн
Вивчення питання щодо методологічних та організаційних засад побудови індексів
цін на імпорт
Вивчення європейського досвіду з питань методів зменшення звітного навантаження
на респондентів за рахунок забезпечення координованості сукупностей одиниць
державних статистичних спостережень
Європейський досвід з питань методів отримання показників статистики демографії
підприємств щодо зайнятості на підприємствах та про діяльність фізичних осіб –
підприємців за умови обмеженості інформаційних ресурсів
Методологічні особливості використання адміністративних даних, у тому числі
фінансової звітності, для цілей структурної статистики підприємств у країнахчленах ЄС
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186. експертна
місія /
навчальна
поїздка

Державна служба України
з лікарських засобів та
контролю за наркотиками

Державна служба України
з надзвичайних ситуацій

Державна фіскальна
служба України

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

187. експертна
місія

2019 рік

м. Київ, Україна

188. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

189. семінар /
експертна
місія

2019 рік

м. Київ, Україна

190. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

країна-член ЄС

191. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

192. навчальна
поїздка

ІІ півріччя
2019 року

193. навчальна
поїздка

ІІ півріччя
2019 року

194. навчальна
поїздка /
семінар

2019 рік

Швеція,Нідерланди,
Німеччина, Словенія

195. навчальна
поїздка

травень
2019 року

країна- член ЄС

196. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

Німеччина

Ірландія, Австрія,
Франція, Німеччина,
Італія
Австрія, Німеччина,
Чехія, Італія, Фінляндія
Ірландія, Австрія,
Німеччина, Чехія,
Фінляндія

Вивчення міжнародного досвіду щодоорганізаційних та методологічних аспектів
побудови системи короткотермінової статистики підприємств
Вивчення європейського досвіду здійснення державного ринкового нагляду, та
зокрема, питань:
– реєстрація відповідальних осіб за введення медичних виробів в обіг
– взаємодія між органами державного ринкового нагляду в країнах-членах ЄС
– проведення планових та позапланових заходів ринкового нагляду
– врегулювання питання щодо продажу медичних виробів через інтернет
Вивчення досвіду практичного втілення державної політики ЄС з питань:
– культивування, переробки, використання рослин маку та конопель в
промислових цілях
– здійснення державного регулювання за культивуванням, переробкою,
використанням рослин маку та конопель в медичних та наукових цілях
– законодавче та практичне вирішення питання лікування наркозалежних, що
скоїли незначні правопорушення, як альтернативи кримінальному покаранню
– особливості динаміки змін наркоситуції в країнах-членах ЄС та Східного
партнерства
Вивчення європейського досвіду з питань контролю якості та безпеки лікарських
засобів, в тому числі медичних імунобіологічних лікарських засобів; запобігання
обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів, а також
лікарських засобів ввезених з порушенням законодавства України; імпорту діючих
речовин (АФІ) та контролю їх якості
Вивчення організації роботи компетентного органу, який відповідає за реалізацію
Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 04 липня 2012 року
«Про контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами»
Вивчення законодавства та нормативно-правових актів щодо технічної, фінансової
та регуляторної функцій держави стосовно забезпечення пожежної безпеки об’єктів
суб’єктів господарювання, що експлуатуються
Вивчення нормативно-правових актів щодо організації та здійснення роботи
добровільної пожежної охорони та добровільних пожежних команд (дружин)
Вивчення нормативно-правових актів щодо організації та здійснення дозвільнореєстраційних функцій у сфері пожежної безпеки
Досвід управління ризиками у країнах-членах Європейського Союзу
Вивчення європейського досвіду контролю за дотриманням правил етичної
поведінки посадовими особами митних органів під час виконання службових
обов’язків у пунктах пропуску через кордон
Ознайомлення з досвідом підготовки кадрів для митних / податкових адміністрацій
за дуальною формою освіти

14
197. навчальна
поїздка /
семінар
198. навчальна
поїздка
199. навчальна
поїздка
200. навчальна
поїздка

2019 рік
І півріччя
2019 року
І півріччя
2019 року
І півріччя
2019 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна
країна-член ЄС
країна-член ЄС
країна-член ЄС

201. навчальна
поїздка

ІІ півріччя
2019 року

країна-член ЄС

202. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

країна-член ЄС

203. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

країна-член ЄС

204. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

країна-член ЄС

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

208. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

209. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

205. семінар /
навчальна
поїздка
206. навчальна
поїздка
207. навчальна
поїздка

210. навчальна
поїздка
211. навчальна
поїздка
212. навчальна
поїздка

травень–
червень
2019 року
травень–
вересень
2019 року
ІІІ квартал
2019 року

Данія, Бельгія, Швеція,
Норвегія
Данія, Фінляндія,
Швеція
Німеччина

Вивчення досвіду запровадження системи оцінювання результатів службової
діяльності посадових осіб митних / податкових адміністрацій та розробки критеріїв
оцінювання відповідно до стандартів ЄС
Ознайомлення з практикою імплементації митними / податковими адміністраціями
стандартів ЄС з підвищення кваліфікації кадрів
Нормативне забезпечення та практичне функціонування чинних систем застав /
гарантій при митному оформленні товарів у передових країнах світу
Оподаткування продуктів енергії та електроенергії, приведення національного
законодавства у відповідність до законодавства ЄС
Запровадження процедур, що дозволяють здійснювати електронні платежі для
оплати мит, податків, зборів і платежів, які стягуються митними органами при
імпорті або експорті товарів
Вивчення досвіду уповноважених органів іноземних держав з імплементації та
адаптації законодавства ЄС в частині митної оцінки, зокрема застосування спрощень
при визначенні митної вартості, винесення попередніх рішень з митної оцінки
Вивчення досвіду уповноважених органів іноземних держав з імплементації та
адаптації законодавства ЄС в контексті формування методологічного підходу з
питань митної вартості в рамках вивчення обставин продажу між пов’язаними
особами, зокрема використання документації з транспортного ціноутворення
Вивчення практичного досвіду уповноважених органів іноземних держав з
імплементації та адаптації законодавства ЄС в контексті автоматизації процедур
контролю митної вартості, проблеми та шляхи їх подолання
Застосування митними органами країн-членів ЄС правил походження Регіональної
конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження
Вивчення досвіду та практики застосування норм Митного кодексу ЄС з питань
надання звільнень від мит
Особливості застосування в країнах-членах ЄС антидемпінгових, компенсаційних та
спеціальних заходів при ввезенні товарів
Вивчення системи та порядку здійснення контролю за правильністю класифікації
товарів. Вивчення особливостей практичного застосування висновків митної
лабораторії для цілей контролю класифікації товарів
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо співпраці класифікаційних підрозділів з
експертними установами, які здійснюють митну експертизу
Практичні аспекти надання адміністративної допомоги в стягненні податкової
заборгованості у міжнародних правовідносинах і співпраця між запитуючою і
запитуваною державами з цього питання
Вивчення практичного досвіду реалізації Стратегії ЄС та Плану заходів з управління
митними ризиками: протидія ризикам, посилення безпеки ланцюга поставок та
спрощення торгівлі
Практичні та організаційні аспекти роботи підрозділів митних органів при
проведенні розслідувань з використанням можливостей взаємної адміністративної
допомоги в митних справах
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213. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

Франція

214. навчальна
поїздка

І квартал
2019 року

Болгарія

215. навчальна
поїздка

І квартал
2019 року

Німеччина

216. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

Македонія

217. навчальна
поїздка
218. навчальна
поїздка

І квартал
2019 року

Литва

2019 рік

країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

219. навчальна
поїздка

222. експертна
місія
223. навчальна
поїздка
224. експертна
місія
225. навчальна
поїздка

березень–
квітень
2019 рік
червень–
липень
2019 рік
травень
2019 року
вересень
2019 року
І квартал
2019 року
ІІІ квартал
2019 року

226. навчальна
поїздка

ІV квартал
2019 року

220. експертна
місія
221. навчальна
поїздка

Державна служба якості
освіти Укрaїни

227. семінар
228. семінар
229. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2019 року
ІІ квартал
2019 року
І квартал
2019 року

Ознайомлення з європейською практикою застосування пост-митного аудиту
Банківське обслуговування у пунктах пропуску на кордоні. Використання платіжних
карток або інших автоматизованих систем для прийому платежів під час сплати
митних платежів
Вивчення досвіду країн-членів ЄС з організації процедури знищення тютюнових
виробів, вилучених митними органами при спробі їх незаконного переміщення через
кордон
Вивчення досвіду обміну даними про товари, які переміщуються транзитом, між
всіма митними органами-учасниками Конвенції про єдиний режим транзиту та
суб’єктами ЗЕД
Вивчення досвіду практичного впровадження спільної транзитної системи NCTS,
визначення кроків в цій роботі та послідовність їх виконання
Вивчення законодавчих норм з питань сприяння захисту інтелектуальної власності
країн-членів ЄС
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо здійснення митних формальностей в
пунктах пропуску через державний кордон з метою імплементації законодавства та
передового досвіду щодо здійснення митного контролю (з урахуванням
переміщення товарів громадян)

м. Київ, Україна

Впровадження автоматичного обміну податковою інформацією в Україні

країна-член ЄС

Впровадження міжнародних стандартів обміну податковою інформацією за
запитами в Україні

Німеччина
Естонія
м. Київ, Україна
Франція, Нідерланди,
Шотландія, Швеція
Франція, Нідерланди,
Польща, Шотландія,
Швеція
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
Німеччина

Вивчення досвіду використання наявних інструментів в митній службі для
підвищення стабільності в кіберпросторі і реагування на масштабні кібер-інциденти
Використання засобів кіберзахисту в митній службі до інформації, яка передається
засобами електронної пошти, від стороннього втручання
Порядок, правила та процедура відбору та підготовки освітніх експертів, які
залучаються до зовнішнього оцінювання шкіл, педагогічних працівників
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо проведення зовнішнього оцінювання
освітньої діяльності шкіл
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо організації у школах системи управління
якістю освіти (внутрішня система забезпечення освіти)
Шкільне самооцінювання: вимірювання прогресу освітньої діяльності та якості
освіти
Вивчення досвіду країн Європейського Союзу щодо забезпечення якості шкільної
освіти в умовах децентралізації
Обмін досвідом діяльності підрозділу з комунікацій в умовах реформ з питань
забезпечення якості освіти в державних органах країн-членів ЄС

16
230. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2019 року

231. навчальна
поїздка
232. навчальна
поїздка
233. експертна
місія
234. навчальна
поїздка

236. навчальна
поїздка

ІІІ квартал
2019 року
ІІ квартал
2019 року
І квартал
2019 року
ІІІ квартал
2019 року
ІV квартал
2019 року
ІІІ квартал
2019 року

237. навчальна
поїздка

ІІІ квартал
2019 року

країна-член ЄС

238. навчальна
поїздка

ІІІ квартал
2019 року

країна-член ЄС

лютий
2019 року

м. Київ, Україна

Досвід формування ринку зелених облігацій в країнах-членах ЄС

квітень
2019 року

Польща, Франція,
Бельгія

Вивчення досвіду випуску суверенних зелених облігацій у країнах-членах ЄС

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна

Використання
досвіду
країн-членів
ЄС
щодо
механізмів
залучення
інституціональних інвесторів та ключових гравців на ринок зелених облігацій

жовтень
2019 року

Люксембург

Вивчення досвіду створення Зелених платформ (Luxemburg-EIB Climate Finance
Platform, LuxFLAG)

243. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

Управління відходами на основі циркулярної економіки та ієрархії відходів

244. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

245. навчальна
поїздка

ІІ півріччя
2019 року

Бельгія

246. навчальна
поїздка
247. навчальна
поїздка

ІІ півріччя
2019 року

Естонія

2019 рік

Німеччина

235. семінар

Державне агентство
водних ресурсів України

Державне агентство з
енергоефективності та
енергозбереження України

Державне агентство з
питань електронного
урядування України

Вивчення законодавства країн-членів ЄС, шляхів імплементації та кращих практик
співпраці держави і громадськості, неурядових організацій з питань забезпечення
якості освіти
Організація державного нагляду (контролю) за діяльністю коледжів у країнах
Європейського Союзу
Досвід країн-членів ЄС щодо використання оцінювання освітньої діяльності для
забезпечення якості освіти
Формування системи незалежної оцінки якості освітньої діяльності закладів
загальної середньої освіти

239. експертна
місія /
семінар
240. навчальна
поїздка
241. семінар /
експертна
місія
242. навчальна
поїздка

Австрія
Франція
Франція, Швеція
м. Київ, Україна
м. Брюссель, Бельгія
м. Київ, Україна
Франція

Акредитація освітніх програм у сфері загальної середньої освіти
Вивчення досвіду діяльності територіальних органів з питань забезпечення якості
освіти в країнах-членах ЄС
Фінансові та економічні аспекти впровадження інтегрованого управління водними
ресурсами у країнах-членах ЄС
Процедури та вимоги стосовно подання звітних матеріалів щодо виконання Угоди
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері управління водними
ресурсами
Впровадження державної системи моніторингу вод відповідно до вимог ВРД у
частині визначення забруднюючих речовин для встановлення хімічного стану
масивів поверхневих і підземних вод

Передумови для створення дієвої конкуренції при виробництві теплової енергії у
централізованому постачанні України
Вивчення досвіду щодо забезпечення зручного та безпечного доступу громадян та
суб’єктів господарювання до різноманітних електронних послуг та розвитку
електронних форм взаємодії громадян та держави
Вивчення досвіду щодо створення організаційноправового підґрунтя для
запровадження системи інтероперабельності
Ознайомлення з практикою впровадження технологій блокчейн у сфері державного
управління

17
248. навчальна
поїздка
249. семінар /
експертна
місія /
навчальна
поїздка

Державне агентство
рибного господарства
України

Державне космічне
агентство України

Національне агентство
Укрaїни з питань
виявлення, розшуку та
управління активами,
одержаними від
корупційних тa інших
злочинів

2019 рік

Ірландія

Вивчення передового досвіду запровадження технологій штучного інтелекту у
державному та приватному секторах

II–III
квартал
2019 року

м.Київ, Україна /
країна-член ЄС

Статистична звітність у галузі рибного господарства країн-членів ЄС та контроль за
її поданням

250. cемінар

2019 рік

м.Київ, Україна

251. семінар

2019 рік

м.Київ, Україна

252. семінар

2019 рік

м.Київ, Україна

253. семінар

2019 рік

м.Київ, Україна

254. експертна
місія

травень
2019 року

м. Київ, Україна

255. семінар

2019 рік

м.Київ, Україна

256. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

країна-член ЄС

257. семінар

ІІ півріччя
2019 року

м.Київ, Україна

258. навчальна
поїздка

І квартал
2019 року

Люксембург, Італія

259. навчальна
поїздка

І квартал
2019 року

Латвія

260. навчальна
поїздка

січень–лютий
2019 року

Кіпр

261. навчальна
поїздка
262. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2019 року
ІІІ квартал
2019 року

Австрія
Франція

Тенденції сталого розвитку аквакультури. Створення оптимальних умов для
розвитку малого і середнього бізнесу в аквакультурі, створення нових видів
продукції орієнтованих на існуючий попит
Формування інтегрованої спільної рибогосподарської політики. Створення єдиного
правового поля для аквакультури в умовах дії сучасного природоохоронного
законодавства ЄС
Використання новітніх методів оцінки стану популяцій водних біоресурсів та
прогнозування їх використання у країнах-членах ЄС
Методики та методи, що використовуються у міжнародній практиці для збереження
зникаючих видів водних біоресурсів, а також технологій відновлення їх популяцій,
поліпшення відстежуваності рибної продукції
Надання підтримки країнами-членами ЄС щодо узгодженого збору даних про вилов,
вивантаження
Практичні методи підбору та адаптації персоналу на державній службі у країнахчленах ЄС
Вивчення законодавчої бази, механізмів, умов та існуючих практик, що
застосовуються Європейським космічним агентством у розвитку партнерства з
країнами на етапах набуття ними членства в ЄКА (в рамках здійснення заходів із
забезпечення поступового набуття Україною членства в Європейському космічному
агентстві)
Вивчення стандартів ЄС у сфері реалізації космічних проектів, досвіду щодо
впровадження космічних технологій у реальний сектор економіки та державне
управління
Обмін практичним досвідом, пов’язаним з імплементацією та посиленням
законодавства України відповідно до законодавства ЄС у сфері виявлення, розшуку
та управління активів
Досвід впровадження та використання аналітичних інформаційних систем для
виявлення та розшуку активів в країнах-членах ЄС, законодавство у цій сфері
Вивчення європейського досвіду та законодавства ЄС, щодо організації
інформаційного обміну фінансовою та іншою інформацією з метою виявлення та
розшуку активів
Обмін практичним досвідом щодо імплементації законодавства в сфері управління
арештованим та конфіскованим майном
Вивчення європейського досвіду та законодавства ЄС щодо діяльності та взаємодії
установ з управління активами, які функціонують у країнах-членах ЄС
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Державна служба
морського та річкового
транспорту

Адміністрація Державної
служби спеціального
зв’язку та захисту
інформації України

263. експертна
місія /
навчальна
поїздка
264. експертна
місія

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
Франція

І квартал
2019 року

м. Київ, Україна

265. експертна
місія

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна

266. експертна
місія /
навчальна
поїздка

ІІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
Франція

267. навчальна
поїздка

вересень
2019 року

Німеччина

268. семінар

травень
2019 року

м. Київ, Україна

269. семінар
270. навчальна
поїздка

Державнe бюро
розслідувань

жовтень
2019 року
ІІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна
Іспанія

Вдосконалення виконання зобов’язань відповідно до вимог глави ХІ-ІІ Конвенції
СОЛАС та Кодексу ОСПЗ
Вивчення європейського досвіду та кращих європейських практик організації щодо
визнання професійної кваліфікації судноводіїв на річковому транспорті
Ознайомлення із політикою, організацією та методами роботи адміністрації
(морської, річкової) щодо науково-технічного співробітництва та обміну
інформацією для розвитку і удосконалення технологій в галузі морського
транспорту
Ознайомлення із політикою, організацією та методами роботи адміністрації
(морської, річкової) щодо встановлення і контролю технічних вимог до суден
внутрішнього плавання та визнання і взаємодія із визнаними класифікаційними
товариствами в рамках Директиви
Вивчення досвіду державного регулювання використання криптографічних модулів:
законодавство; процедури оцінки відповідності ринкового нагляду, контролю за
ввозом / вивозом продукції тощо
Найкращі європейські практики захисту персональних даних, впровадження
Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року
про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про
вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС
Найкращі європейські практики впровадження кіберстрахування
Дослідження кращих європейських практик з проведення оцінки ефективності
національної стратегії кібербезпеки. Формування індикаторів кібербезпеки
Створення ефективної ІТ-інфраструктури ДБР як органу, уповноваженого на
запобігання, виявлення та розслідування злочинів, вчинених, зокрема, топчиновниками та представниками правоохоронних органів. Ознайомлення та
перейняття кращих практик функціонування ІТ-інфраструктури в європейських
країнах

271. семінар /
навчальна
поїздка

І квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

272. семінар /
навчальна
поїздка

І квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Вивчення європейського досвіду створення та обслуговування захищених систем /
каналів передачі інформації у кримінальних справах

273. семінар

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна

Ознайомлення з вимогами інформаційної безпеки та кіберзахисту під час
розслідування кримінальних злочинів, вчинених, зокрема, представниками
правоохоронних органів

274. експертна
місія /
навчальна
поїздка

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Побудова інформаційно-аналітичного простору для діяльності ДБР у сфері протидії
злочинам, вчиненим топ-чиновниками, представниками правоохоронних органів
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275. семінар
276. експертна
місія /
навчальна
поїздка
277. семінар /
навчальна
поїздка
278. експертна
місія /
навчальна
поїздка

Використання сучасних ІТ-інструментів та нових підходів у діяльності ДБР.
Ознайомлення з досвідом ведення систем управління базами даних у
правоохоронних органах європейських країн
Вивчення практичного досвіду Європейської організації з питань юстиції
(Євроюсту) у сфері надання міжнародної правової допомоги, в тому числі у сфері
повернення активів, одержаних злочинним шляхом

ІІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Вивчення міжнародного досвіду взаємодії Європолу, Інтерполу та Євроюсту під час
здійснення спільних розслідувань та обміну інформацією

ІV квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Перейняття європейського досвіду при проведенні та здійсненні експертиз /
досліджень криміналістичними лабораторіями, в т.ч. під час проведення
криміналістичних та експертних оцінок у кримінальному провадженні

ІV квартал
2019 року

м. Київ, Україна

ІV квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

ІV квартал
2019 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Допустимість доказів у кримінальному
Європейського суду з прав людини

м. Київ, Україна

283. навчальна
поїздка

ІV квартал
2019 року
ІІ квартал
2019 року

284. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2019 року

країна-член ЄС

285. навчальна
поїздка

ІІІ квартал
2019 року

країна-член ЄС

Ознайомлення з європейським досвідом у вирішенні питань, пов’язаних зі
зберіганням речових доказів та можливості їх використання
Вивчення європейського досвіду застосування державного регулювання в сфері
небанківських фінансових послуг з питань фінансового моніторингу
Практика діяльності державного регулятора у разі виявлення конкретних підозр
порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу суб’єктів небанківських
фінансових послуг
Ознайомлення з діючою практикою стратегічної та горизонтальної комунікації між
державними органами в рамках наближення національного законодавства в сфері
небанківських фінансових послуг до законодавства ЄС

280. семінар /
навчальна
поїздка
281. семінар /
навчальна
поїздка
282. семінар

286. семінар
Національна рада України
з питань телебачення і
радіомовлення

м. Київ, Україна
м. Київ, Україна /
Нідерланди

279. експертна
місія

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

І квартал
2019 року

287. семінар
288. семінар

ІІ квартал
2019 року

І півріччя
2019 року
лютий–
березень
2019 року
І півріччя
2019 року

країна-член ЄС

Створення криміналістичних лабораторій та їх акредитація на відповідність вимогам
міжнародного стандарту ISO 21043-1 «Судова експертиза. Виявлення, фіксація та
зберігання об’єктів дослідження»
Європейські правові стандарти формування та використання речових доказів.
Витребування речових доказів в іноземної країни під час кримінального
провадження
процесі

з

урахуванням

практики

м. Київ, Україна

Вивчення нового законодавства Європейського Союзу у аудіовізуальній сфері

м. Київ, Україна

Децентралізація та розвиток місцевого мовлення: кращі практики країн-членів ЄС

м. Київ, Україна

Засади стратегічного планування розвитку сфери аудіовізуальних медіа-сервісів за
компонентою регулювання. Аналіз потреби проведення досліджень в рамках
підготовки стратегічних документів, внесення змін до них
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289. експертна
місія

ІІ півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

290. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

країна-член ЄС

291. навчальна
поїздка
292. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року
І півріччя
2019 року
І півріччя
2019 року
ІІ півріччя
2019 року

293. семінар
294. семінар

країна-член ЄС
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна

295. семінар

І півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

296. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

країна-член ЄС

297. семінар

ІІ півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

298. семінар
299. навчальна
поїздка
300. семінар
301. семінар
Конституційний суд
України

країна-член ЄС

302. семінар
303. семінар

ІІ півріччя
2019 року
ІІ півріччя
2019 року
ІІ півріччя
2019 року
лютий
2019 року
лютий
2019 року
лютий
2019 року

м. Київ, Україна
країна-член ЄС
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна

Формування
Стратегії
розвитку
сфери
аудіовізуальних
медіа-сервісів
(короткострокові, середньострокові та довгострокові пріоритети, проміжні та
кінцеві обов’язкові результати, залучені сторони та їх внесок тощо)
Особливості здійснення контролю за дотриманням положень законодавства щодо
поширення аудіальних та аудіовізуальних комерційних повідомлень (гучність звуку,
прихована реклама, соціальна реклама, взаємодія із зацікавленими органами влади)
Адаптація програмного наповнення телерадіоефіру для сприйняття їх особами з
вадами слуху чи зору. Регуляторні акти щодо відповідної адаптації програм
Порядок проведення експертизи у справах про порушення законодавства у сфері
аудіовізуальних медіа-сервісів
Практичні підходи щодо спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіасервісів
Повноваження регуляторного органу в сфері медіа щодо нагляду за діяльністю
інтернет-медіа
Європейська практика щорічного оцінювання результатів роботи фахівців медіарегулятора: методика, ефективність, результативність, визначення результатів
оцінювання та їх вплив на просування по службі, оплату праці, інші заохочення
Підбір персоналу на керівні посади в медіа-регуляторах Європи: виявлення,
врахування потенційного чи реального конфлікту інтересів у фахових претендентів;
вплив політичних сил; вплив компаній, які надають аудіовізуальні послуги; вплив
інших державних органів; проходження перевірки перед призначенням на посаду.
Навчання, підвищення кваліфікації фахівців регуляторів (вузькогалузеве):
планування, механізми, навчальні заклади, інші органи
Європейський досвід запровадження різних квот на телебаченні і радіо
(національний продукт, мова ведення, дитячі передачі, мова жестів, аудіодискрипція
тощо), кращі практики їх застосування, проблеми, з якими регулятор зіткнувся після
запровадження (реакція ринку, глядачів)
Загальний огляд концепції аналізу ринку аудіовізуальних медіа-сервісів у країнахчленах ЄС
Моніторинг медіа концентрації та різноманітності медіа ринку
Повноваження регуляторного органу в сфері медіа щодо затвердження тарифів на
послуги, що надаються суб’єктами надання та постачання аудіовізуального медіасервісу
Зміст і основні аспекти поняття «правова держава» у практиці конституційних судів
європейських країн
Концепція «законних очікувань», її місце в конституціоналізмі. Межі
конституційного захисту «законних очікувань» від змін у законодавстві
Право на гідність, зокрема при реалізації особою соціальних прав. Практика
конституційних судів європейських країн та ЄСПЛ. Можливість співвіднесення з
законними очікуваннями особи
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304. семінар

квітень
2019 року

м. Київ, Україна

305. семінар

травень
2019 року

м. Київ, Україна

306. експертна
місія
307. навчальна
поїздка
308. семінар
309. навчальна
поїздка
310. семінар /
навчальна
поїздка
311. навчальна
поїздка
312. семінар /
експертна
місія
313. семінар /
навчальна
поїздка
314. семінар
Верховний суд України

Апарат Верховної Ради
України

315. експертна
місія
316. навчальна
поїздка
317. навчальна
поїздка
318. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року
І півріччя
2019 року
ІІ півріччя
2019 року
ІІ півріччя
2019 року

м. Київ, Україна
країна-член ЄС
м. Київ, Україна
країна-член ЄС

Практика конституційних судів європейських країн щодо законодавчої вимоги
обґрунтувати звернення до органу конституційної юрисдикції
Практика конституційних судів європейських країн стосовно визнання держави,
органів публічної влади суб’єктами права на конституційну скаргу, якщо
законодавством країни це не було передбачено та можливість розширення предмету
конституційної скарги без внесення змін в конституцію, закон
Вивчення ефективності розподілу функціонального навантаження та можливі шляхи
посилення інституційної спроможності Секретаріату Конституційного Суду України
Вивчення досвіду та ознайомлення з практикою країн-членів ЄС щодо
функціонування інституту конституційної скарги
Застосування практики та імплементація рішень ЄСПЛ у діяльності
Конституційного Суду України
Вивчення досвіду та ознайомлення з практикою країн-членів ЄС щодо надання
висновків про відповідність Конституції міжнародних договорів

2019 рік

м. Київ, Україна /
Естонія, Польща,
Німеччина

Кращі практики застосування інформаційно-комунікаційних технологій в роботі
органів конституційного судочинства

2019 рік

країна-член ЄС

Вивчення кращого європейського досвіду щодо зв’язків органів конституційного
контролю зі ЗМІ та громадськістю

2019 рік

м. Київ, Україна

Правові засади фінансової незалежності органів конституційного судочинства

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Бюджет Конституційного Суду України як чинник судової незалежності та
автономії: досвід органів конституційної юрисдикції країн-членів ЄС

2019 рік

м. Київ, Україна

Технічні аспекти ведення судової статистики Верховного Суду

2019 рік

м. Київ, Україна

Існування технічних баз даних із праовими позиціями верховних суддів

2019 рік

країна-член ЄС

І півріччя
2019 року
червень
2019 року

Німеччина

Обиін інформацією щодо формування оглядів судової практики Верхоавного Суду,
формування бюлетенів чи дайджестів судової практики
Стратегія та основні тенденції розвитку європейської стандартизації на прикладі
Німеччини

м. Брюссель, Бельгія

Європейський досвід поводження з речовинами, які руйнують озоновий шар

319. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

Регулювання роздрібних ринків телекомунікаційних послуг у країнах-членах ЄС

320. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

Напрями гармонізації національного
відповідно до практики країн-членів ЄС

321. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

Ознайомлення з досвідом країн-членів ЄС у сфері надання соціальних послуг

законодавства

з

питань

кібербезпеки
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322. навчальна
поїздка
323. навчальна
поїздка
324. навчальна
поїздка

Вища рада правосуддя

2019 рік

країна-член ЄС

2019 рік

країна-член ЄС

липень
2019 року

Швейцарія, Шотландія

Інструменти партисипативної демократії: європейські стандарти та практики

325. навчальна
поїздка

березень
2019 року

Фінляндія, Швеція,
Північна Ірландія,
Данія

Європейські стандарти у галузі муніципального об’єднання

326. навчальна
поїздка
327. навчальна
поїздка
328. навчальна
поїздка
329. навчальна
поїздка
330. навчальна
поїздка
331. навчальна
поїздка

липень
2019 року
квітень
2019 року
вересень
2019 року

Литва, Латвія, Естонія

Міжмуніципальне та транскордонне співробітництво у країнах-членах ЄС

Фінляндія, Італія,
Швеція, Швейцарія

Гендерна рівність у місцевому самоврядуванні: європейський досвід

332. семінар
333. семінар

Державна служба
зайнятості
(Центральний апарат)

Застосування сучасних методів реабілітації людей з інвалідністю у європейських
країнах
Ознайомлення з досвідом країн-членів ЄС у сфері інтеграції осіб з інвалідністю у
соціум, зокрема, через фізичну культуру і спорт

2019 рік
травень
2019 року
серпень
2019 року
червень
2019 року
березень
2019 року

Англія, Франція
країна-член ЄС

Інновації в державному управлінні та місцевому самоврядуванні: дизайн-мислення
(behavioral insights), діджиталізація, відкриті дані
Вивчення європейського досвіду законодавчого забезпечення зовнішньополітичної
діяльності

Португалія

Забезпечення авторитету правосуддя: проблеми та шляхи їх вирішення

Франція

Незалежність суддів – механізми її забезпечення та захисту

м. Київ, Україна
м. Київ, Україна

Практика здійснення дисциплінарних проваджень стосовно суддів у країнах-членах
ЄС
Вивчення досвіду європейських країн щодо організації і проведення прозорого
конкурсу на вищі посади державної служби в системі правосуддя

334. семінар /
навчальна
поїздка

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Інструменти побудови кар’єри зареєстрованих безробітних у країнах-членах ЄС

335. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

Особливості запровадження рекрутингових підходів при роботі з клієнтами служби
зайнятості

336. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

Джерела вакансій як механізм пошуку інформації про вільні робочі місця

2019 рік

Хорватія, Польща

2019 рік

м. Київ, Україна

339. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

340. семінар

2019 рік

м. Київ, Україна

337. навчальна
поїздка
338. експертна
місія /
семінар

Зарубіжний досвід адаптації національного законодавства до стандартів
Європейського Союзу
Вивчення європейської практики з правових, технічних та організаційних питань
щодо механізму здійснення професійного навчання безробітних з метою їх
працевлаштування
Використання сучасних дистанційних технологій при наданні інформаційноконсультаційних та профорієнтаційних послуг населенню
Європейський досвід проведення інформаційної роботи з незайнятим населенням
щодо запобігання нелегальної трудової міграції та експлуатації праці
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341. навчальна
поїздка
342. навчальна
поїздка
343. навчальна
поїздка
344. навчальна
поїздка
345. експертна
місія /
навчальна
поїздка

Національний банк
України

2019 рік

Польща, Хорватія,
Данія

2019 рік

Австрія, Нідерланди

2019 рік

Іспанія

Організація роботи територіальних підрозділів служби зайнятості

2019 рік

Фінляндія

Використання інформаційних технологій під час обслуговування населення
службою зайнятості у країнах-членах ЄС

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Імплементація в нормативно-правові акти Національного банку України кращих
міжнародних стандартів, направлених на запобігання використанню банківських
рахунків «компаніями-оболонками» (shell companies)

346. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

347. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

348. експертна
місія

2019 рік

м. Київ, Україна

349. навчальна
поїздка

І півріччя
2019 року

країна-член ЄС

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС
(Іспанія, Італія)

2019 рік

м. Київ, Україна

Вивчення найкращих міжнародних практик щодо створення, функціонування
систем раннього реагування (EWS)

2019 рік

м. Київ, Україна

Міжнародний досвід та практика оцінки ризиків деривативів для цілей нагляду

2019 рік

м. Київ, Україна

Методологічна допомога в побудові звіту щодо руху грошових коштів з
урахуванням реалізації положень МСФЗ 9

ІІ півріччя
2019 року оку

країна-член ЄС
(Німеччина, Італія,
Нідерланди, Іспанія)

Застосування професійного судження, основних принципів Базельського комітету з
банківського нагляду країнами-членами ЄС та настанов European Banking Authority
іншими країнами світу в ході інспекційних перевірок за окремими напрямами діяльності
банку

350. семінар /
навчальна
поїздка
351. експертна
місія /
семінар
352. експертна
місія /
семінар
353. експертна
місія /
семінар
354. навчальна
поїздка

Європейський досвід профілювання і сегментація послуг за категоріями шукачів
роботи (безробітних)
Досвід впровадження підходу «кейс-менеджмент» у соціальній сфері, зокрема з
безробітними

Вивчення досвіду країн-членів ЄС в сфері публічних закупівель, в т.ч. специфіки
закупівельного процесу, починаючи з планування і до моменту закриття
адміністрування договору; принципів проведення закупівель
Вивчення досвіду центральних європейських банків у сфері побудови та
впровадження електронного архіву, автоматизації процесів опрацювання архівних
документів та застосування ЕЦП при опрацюванні архівних документів
Технічна допомога за напрямками:
1) оцінка політики винагороди;
2) оцінка внутрішніх рейтингових систем та скорингових моделей;
3) оцінка колективної придатності ради та кваліфікації керівництва;
4) оцінки ICAAP;
5) оцінки ILAAP;
6) оцінка бенчмаркинга.
Створення сприятливого середовища для функціонування регуляторної «пісочниці»
(regulatory sandbox) для запровадження найкращих практик ЄС в діяльності
Національного банку України з метою розвитку ринку FinTech в Україні
Імплементація положень Директиви № 2014/59/ЄС щодо оздоровлення і санації
кредитних установ та інвестиційних компаній в частині розробки розпорядчих актів НБУ
щодо удосконалення процедур оздоровлення та виведення банків з ринку
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Національне
антикорупційне бюро
України

Служба безпеки України

355. семінар

І півріччя
2019 року

м. Київ, Україна

Запровадження системи регулювання діяльності посередників з обміну валют в
Україні та нагляду за їх діяльністю

356. експертна
місія /
навчальна
поїздка

2019 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Вдосконалення порядку та методики оцінки вартості майнових прав за кредитними
договорами, які є заставою за кредитами Національного банку України для
підтримки ліквідності банків

357. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2018 року

Італія

358. навчальна
поїздка
359. навчальна
поїздка
360. навчальна
поїздка
361. навчальна
поїздка
362. навчальна
поїздка
363. навчальна
поїздка
364. навчальна
поїздка

травень
2019 року
червень
2019 року
І квартал
2019 року
березень
2019 року
квітень
2019 року
травень
2019 року
І квартал
2019 року

365. навчальна
поїздка

ІV квартал
2019 року

366. навчальна
поїздка
367. навчальна
поїздка
368. навчальна
поїздка
369. експертна
міссія
370. навчальна
поїздка
371. експертна
місія
372. навчальна
поїздка

квітень
2019 року
травень
2019 року
вересень
2019 року
лютий
2019 року
березень
2019 року
березень
2019 року
червень
2019 року

країна-член ЄС
Бельгія
країна-член ЄС
Польща
Іспанія
Велика Британія
Нідерланди
країна-член ЄС
Бельгія
Бельгія
Нідерланди, Бельгія
м.Київ, Україна
Естонія
Німеччина, Франція
Естонія

Практика застосування інституту non-conviction based forfeiture (конфіскації, що не
заснована на вироку суду). Порядок розподілу та використання конфіскованого
майна, повернутого шляхом міжнародного співробітництва
Межі втручання правоохоронних органів при здійсненні своєї діяльності в особисте
життя людини і громадянина
Створення ефективної системи відстеження доходів від корупції та інших
фінансових злочинів
Використання системи eCase у діяльності правоохоронних органів
Практичний досвід побудови системи управління інформаційною безпекою в
правоохоронному органі відповідно до стандартів серії ISO 2700х
Виявлення та запобігання корупційним ризикам, а також ефективна протидія
корупційним правопорушенням у діяльності працівників правоохоронного органу
Європейський досвід створення центрів управління безпекою (security operation
center)
Досвід впровадження та використання аналітичних інформаційних систем у
діяльності правоохоронних органів
Європейський досвід реалізації заходів матеріально-технічного характеру та
соціально-правового захисту працівників органів по боротьбі з корупцією як
ключовий фактор забезпечення їх безпечної діяльності
Порядок і особливості взаємодії та обміну інформацією в мережі 28 CSIRT та CERTEU у ході забезпечення кібербезпеки, межі для стратегічного співробітництва
Стан та особливості міжсекторальної (енергетика, транспорт, фінансова сфера та
державні інформаційні ресурси) взаємодії у реагуванні на кіберзагрози
Державно-приватне партнерство з питань кібербезпеки, обмін інформацією щодо
кіберінцидентів, стимули до співпраці
Імплементація Стратегії кібербезпеки Європейського союзу в національне
законодавство: здобутки та проблемні питання
Проблеми правового регулювання кібервійни та міжнародних конфліктів із
застосуванням кіберзброї
Розбудова організаційно-правового механізму протидії спеціальним інформаційним
операціям РФ (пропаганді, дезінформації, фейковим новинам тощо)
Вивчення законодавства ЄС у сфері захисту критичної інфраструктури та
персональних даних: кращі практики та можливості для України
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Рахункова палата України

Секретаріат
Уповноваженого
Верховної Ради України з
прав людини

373. навчальна
поїздка

липень
2019 року

Швейцарія,
Великобританія

374. експертна
місія

2019 рік

м. Київ, Україна

375. експертна
місія

2019 рік

м. Київ, Україна

376. навчальна
поїздка

2019 рік

країна-член ЄС

377. семінар

листопад
2019 року

м. Київ, Україна

378. навчальна
поїздка

вересень
2019 року

Ірландія

379. навчальна
поїздка

червень
2019 року

Італія

380. семінар

ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна

381. семінар
Національне агентство
України з питань
державної служби

382. семінар
383. навчальна
поїздка
384. навчальна
поїздка /
експертна
місія
385. навчальна
поїздка /
експертна
місія / семінар

ІІ квартал
2019 року
ІІ квартал
2019 року

м. Київ, Україна
м. Київ, Україна

Досвід країн-членів ЄС щодо нормативно-правового регулювання обігу
криптовалют
Посилення фінансової прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування
шляхом надання Рахунковій палаті як органу зовнішнього державного фінансового
контролю права здійснення аудиту місцевих бюджетів. Вивчення європейського
досвіду
Посилення спроможності Рахункової палати щодо здійснення контролю коштів
суб’єктів господарювання державної форми власності відповідно до Міжнародних
стандартів вищих органів фінансового контролю (ISSAI)
Вивчення та впровадження кращих європейських практик щодо нових форм та
методів представлення Парламенту, громадськості, іншим стейкхолдерам
результатів діяльності вищого органу фінансового контролю
Ознайомлення з позитивним досвідом роботи Омбудсманів у сфері захисту прав
дітей в країнах-членах ЄС, де мали місце збройні конфлікти
Вивчення досвіду роботи Омбудсмена з питань захисту прав дитини у сфері:
– ментального (психічного) здоров’я підлітків
– протидії булінгу у школах
– впровадження колл-центру для скарг та звернень дітей та підлітків
– проведення освітніх заходів для дітей та підлітків щодо їхніх прав та свобод,
затверджених Конвенцією про права дитини
Ознайомлення з досвідом запровадження заходів кібербезпеки серед дітей та молоді
у країнах-членах ЄС
Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців у країнахчленах ЄС:
– підстава для застосування дисциплінарної відповідальності
– порядок проведення дисциплінарного провадження
– процедура проведення службових розслідувань
– - порядок оскарження дисциплінарного стягнення
Прийняття на державну службу у країнах-членах Європейського Союзу
Реалізація механізму медіації на державній службі. Практика застосування та
міжнародний досвід.
Вивчення основних принципів державного управління та європейського досвіду у
сфері електронного урядування

2019 рік

Естонія

ІІІ квартал
2019 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Успішний досвід застосування з боку державних органів позитивних дій в процесі
проходження та припинення державної служби особами з інвалідністю, іншими
представниками маломобільних груп населення

ІІ квартал
2019 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Вивчення успішних європейських практик щодо організації адаптації державних
службовців
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386. навчальна
поїздка /
експертна
місія / семінар
387. навчальна
поїздка /
експертна
місія / семінар
388. експертна
місія /
семінар
389. навчальна
поїздка /
експертна
місія / семінар
390. експертна
місія
391. семінар

І квартал
2019 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Стратегічне планування розвитку управління персоналом державної служби у
країнах-членах ЄС

І квартал
2019 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Вивчення європейських практик формування посадових інструкцій, положень про
структурні підрозділи

ІV квартал
2019 року

м. Київ, Україна

Визначення доброчесності державних службовців при проходженні конкурсу на
зайняття вакантних посад державної служби, підходи та механізм вимірювання

ІІ квартал
2019 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Посилення інституційної спроможності служб управління персоналом шляхом
впровадження сучасних інструментів та методології (зокрема навчання)

ІІ квартал
2019 року
квітень
2019 року

м. Київ, Україна
м. Київ, Україна

Визначення ефективності реалізації нормативно-правових актів у сфері управління
людськими ресурсами на державній службі та виявлення потреб в їх удосконаленні
Гарантії держави щодо соціальних та пенсійних прав державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування у країнах-членах ЄС

