План залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії
у рамках TAIEX на 2018 рік
Центральні органи
виконавчої влади та
інші органи державної
влади

Форма, в якій
проводиться захід

1. семінар
2. експертна місія
3. експертна місія
4. експертна місія
5. навчальна поїздка
6. навчальна поїздка
7. навчальна поїздка
Міністерство аграрної
політики та
продовольства
України

Орієнтовна дата
проведення
заходу

ІІ півріччя
2018 року
І квартал
2018 року
І півріччя
2018 року
2018 рік
квітень
2018 року
травень
2018 року
вересень
2018 року

Орієнтовне місце
проведення заходу

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

8. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

9. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

10. навчальна поїздка
11. навчальна поїздка
12. експертна місія
13. навчальна поїздка

травень
2018 року
липень
2018 року
серпень
2018 року
червень
2018 року

Італія
Франція
м. Київ, Україна

Найменування заходу

Інструменти та механізми залучення коштів ЄС для створення ланцюгів доданої
вартості
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 кращих європейських практик для застосування підходів LEADER
Вивчення досвіду застосування законодавства ЄС щодо запровадження процедур
регулювання в частині затвердження типу сільськогосподарських та
лісогосподарських транспортних засобів відповідно до Директиви ЄС 2003/37/ЄС та в
частині вимог до машин і обладнання, які застосовуються для внесення пестицидів
Вивчення європейського досвіду для імплементації законодавства ЄС щодо
формування спільного ринку харчових продуктів
Вивчення європейського досвіду для імплементації законодавства ЄС щодо ринку
традиційних харчових продуктів
Імплементація Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 510/2006 від
20.03.2006 про захист географічних зазначень і позначень походження
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
Імплементація Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 509/2006 від
20.03.2006 про гарантований традиційний склад та спосіб виробництва
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
Вивчення досвіду країн-членів ЄС із використання Системи ідентифікації земельних
ділянок (LPIS) для впровадження Єдиної аграрної політики (САР)
Землі сільськогосподарського призначення: консолідація та обіг для забезпечення
сталого землекористування
Європейські стандарти оцінки та оподаткування земель: перехід від встановленої /
нормативної до ринкової вартості

Німеччина

Досвід проведення електронних земельних аукціонів у країнах-членах ЄС
Розвиток скотарства, законодавче регулювання системи ідентифікації та реєстрації
великої рогатої худоби та маркування продукції
Застосування методики класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і
баранячих туш, прослідковуваність ланцюжка «виробництво – переробка продукції –
споживання»

14. навчальна поїздка
/ семінар

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

15. семінар /
навчальна поїздка

2018 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС
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16. семінар
17. семінар
Міністерство
внутрішніх справ
України

18. експертна місія
19. навчальна поїздка
20. навчальна поїздка

Міністерство екології
та природних
ресурсів України

Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі
України

лютий
2018 року
І квартал
2018 року
І квартал
2018 року
І квартал
2018 року
ІІ квартал
2018 року

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

21. семінар

вересень
2018 року

м. Київ, Україна

22. семінар

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

23. семінар

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

24. семінар

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

25. семінар

ІІ півріччя
2018 рок

м. Київ, Україна

26. семінар

ІІ півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

27. семінар /
експертна місія
28. семінар /
експертна місія
29. навчальна поїздка
30. навчальна поїздка
31. навчальна поїздка

І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року

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

32. навчальна поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

33. експертна міся

ІІ півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

Нові підходи країн-членів ЄС в боротьбі із безпековими загрозами
Вивчення європейського досвіду застосування сучасних інструментів медіакомунікації та взаємодії з цільовими групами населення
Вивчення міжнародного досвіду застосування техніки фасилітації у розробці
стратегічних цілей, плануванні масштабних довгострокових проектів, управлінні
людьми, процесами та змінами
Ознайомлення з міжнародним досвідом управління проектами згідно з міжнародним
стандартом РМВоК (проектний менеджмент)
Ознайомлення з європейським досвідом здійснення інформаційно-аналітичного
забезпечення, зокрема в частині розвитку
Обмін досвідом щодо організації системи моніторингу природоохоронного статусу
видів флори і фауни та оселищ в країнах ЄС та Україні
Законодавство ЄС щодо стандартизації та суміжних галузей: вимоги та досвід
імплементації в національне законодавство різних видів законодавчих актів ЄС в
сфері стандартизації та суміжних галузей країнами-членами ЄС
Стратегія та основні тенденції розвитку європейської стандартизації: співпраця
європейських організацій зі стандартизації CEN, CENELEC, ETSI з ISO, IEC, ITU
Ознайомлення з діяльністю європейських організацій зі стандартизації CEN,
CENELEC і ETSI, правами та обов’язками організацій-компаньйонів зі стандартизації
CEN і CENELEC
Ознайомлення з досвідом організації діяльності національних органів стандартизації
країн-членів ЄС та їх участю в міжнародній та регіональній стандартизації
Спеціалізована (галузева) стандартизація країнах-членах ЄС: прийняття та
застосування стандартів, розроблених спеціалізованими (галузевими) міжнародними
та регіональними організаціями
Акредитація випробувальних та калібрувальних лабораторій відповідно до нової
версії стандарту ISO / IEC 17025
Менеджмент ризиків відповідно до вимог стандарту ISO 31000 та менеджмент якості
відповідно до вимог стандарту ISO 9001
Акредитація органів з оцінки відповідності згідно з європейськими директивами для
цілей нотифікації
Акредитація випробувальних та калібрувальних лабораторій відповідно до нової
версії стандарту ISO/IEC 17025
Акредитація органів сертифікації відповідно до вимог стандарту ISO 9001
Вивчення досвіду європейських нотифікованих органів з оцінки відповідності щодо
проведення робіт з оцінки відповідності безпеки машин та електромагнітної
сумісності обладнання
Акредитація органів з сертифікації систем менеджменту у сфері дії стандартів серії
50000

3
34. семінар /
навчальна поїздка

ІІ півріччя
2018 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

35. семінар /
експертна місія

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

36. експертна місія /
навчальна поїздка

2018 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

37. навчальна поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

38. семінар
39. навчальна поїздка

Міністерство
закордонних справ
України

м. Київ, Україна
Велика Британія

Ознайомлення з європейською практикою здійснення оцінки потенційного ВВП
Вивчення кращих європейських практик у сфері побудови системи ринкового нагляду

40. навчальна поїздка
/ експертна місія

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

41. навчальна поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

42. навчальна поїздка

ІІ квартал
2018 року

країна-член ЄС

43. навчальна поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

44. семінар

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

45. навчальна поїздка

І квартал
2018 року

країна-член ЄС

46. експертна місія

2018 рік

м. Київ, Україна

47. семінар
48. експертна місія
Міністерство
інфраструктури
України

І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року

49. семінар
50. семінар

ІІ півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року
лютий
2018 року
I півріччя
2018 року

Оцінка відповідності медичних виробів з функцією вимірювання на відповідність
Регламенту (ЄС) 2017/745 та Регламенту (ЄС) 2017/746 та контроль їх метрологічних
характеристик під час експлуатації
Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Директиви 2014/31/ЄС
(NAWI) та Директиви 2014/32/ЄС (MID)
Вивчення європейського досвіду створення державних порталів, порталів
електронних послуг та електронного документообігу: законодавчий аспект, технічні
та технологічні рішення щодо інтероперабельності, захисту інформації, ідентифікації
та автентифікації
Вивчення європейського досвіду, технічні та технологічні рішення щодо інтеграції
сучасних електронних технологій у сфері державних закупівель
Вивчення досвіду країн-членів ЄС стосовно механізму здійснення торговельної
політики для досягнення мети сталого розвитку

м. Київ, Україна

Вивчення досвіду та навчання з організації та функціонування системи швидкого
оповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик для у країнахчленах ЄС
Вивчення європейського досвіду в частині проведення антидемпінгових,
антисубсидиційних, спеціальних розслідувань та застосування відповідних заходів
Ознайомлення з європейською практикою використаннч різних методів та моделей
макроекономічного прогнозування, у т.ч. шляхом обміну інформацією для здійснення
макроекономічного моделювання та прогнозування економічного розвитку
Обмін досвідом з країнами-членами ЄС в сфері демаркації державного кордону та
вироблення алгоритму здійснення демаркаційних робіт на державному кордоні
Вивчення кращого європейського досвіду у рамках роботи держустанов у питаннях
просування національного експорту та використання переваг і можливостей ЗВТ з ЄС
Ознайомлення з досвідом впровадження Enterprise resource planning software
(інформаційно-аналітична експертна база знань для прийняття рішень) у країнах
Європейського Союзу
Протидія гібридним загрозам у військовій та оборонній сфері, ураховуючи Спільну
політику безпеки та оборони (СПБО)

м. Київ, Україна

Протидія гібридним загрозам у інформаційному просторі та інформаційна безпека

м. Київ,Україна

Регулювання ринку, формування та реалізація державної політики у сфері надання
послуг поштового зв’язку у директивах ЄС

м. Київ, Україна

Досвід впровадження електромобілів у країнах-членах ЄС
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51. навчальна поїздка

м. Рим, Італія

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у забезпеченні єдиної системи моніторингу
надводної обстановки з використанням автоматичної ідентифікаційної системи на
Чорному та Азовському морях у пошуково-рятувальному районі України
Вивчення капітанами морських портів, інспекторами служб капітанів морських
портів законодавства ЄС з організації інспектування та огляду суден, стандартів з
безпеки суден, запобігання забрудненню
Вивчення капітанами морських портів, інспекторами служб капітанів морських
портів, які виконують функції з розслідування аварійних подій, фундаментальних
принципів управління розслідуванням у сфері морського транспорту у країнахчленах ЄС
Вивчення персоналом, відповідальним за діяльність системи управління безпекою
(СУБ) ДП «АМПУ», законодавства ЄС щодо виконання Міжнародного кодексу з
управління безпекою в рамках Співтовариства
Вивчення законодавства ЄС з питань нагляду за рухом суден персоналом
відповідальним за діяльність систем управління руху суден (VTS)
Вивчення законодавства ЄС, зокрема основоположних принципів та механізму дії
національного сегменту SafeSeaNet, з метою організації запуску
загальноєвропейської системи в Україні
Вивчення законодавства ЄС персоналом, відповідальним за забезпечення екологічної
безпеки у портах України та функціонування портових приймальних споруд (port
reception facilities), з метою його подальшого впровадження у діяльність морських
портів України

52. семінар / навчальна І квартал
поїздка
2018 року

м. Київ, Україна /
м. Роттердам,
Нідерланди

53. експертна місія /
навчальна поїздка

ІІ квартал
2018 року

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

54. семінар

І квартал
2018 року

м. Київ, Україна,

55. експертна місія

І квартал
2018 року

м. Київ, Україна

56. експертна місія

І квартал
2018 року

м. Київ, Україна

57. експертна місія

І квартал
2018 року

м. Київ, Україна

58. експертна місія

2018 рік

країна-член ЄС

Європейський досвід роботи центрів управління перевезеннями

59. експертна місія

2018 рік

60. семінар

2018 рік

61. навчальна поїздка

2018 рік

Франція,
Німеччина
Франція,
Німеччина
Франція,
Німеччина

62. навчальний візит /
експертна місія

ІІ півріччя
2018 року

Досвід роботи операторів інфраструктури з власниками рухомого складу у країнахчленах Європейського Союзу
Вивчення нормативно-правової бази Європейського Союзу для впровадження
швидкісного та високошвидкісного руху пасажирських поїздів
Використання реперної системи для ремонту та експлуатації колії на напрямках
швидкісного руху пасажирських поїздів у країнах-членах ЄС
Вивчення європейського досвіду щодо вирішення практичних питань, пов’язаних із
впровадженням і забезпеченням дотримання acquis communautaire у галузі вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностей та взаємодія із зацікавленими
сторонами
Вивчення європейського досвіду залучення альтернативних джерел фінансування
об’єктів нерухомої культурної спадщини
Формування засад державної фінансової підтримки культурних і креативних
індустрій: механізми фінансування, середньострокове бюджетне планування
Вивчення законодавства ЄС, національних законодавчих актів та найкращих практик
розвитку та підтримки культурних і креативних індустрій
Ознайомлення з європейським досвідом реформ державного адміністрування, форм та
порядків надання державної підтримки у сфері кінематографії: огляд структури
європейського кіноринку

63. семінар
Міністерство
культури України

ІІ квартал
2018 року

64. експертна місія /
семінар
65. експертна місія /
семінар
66. навчальна поїздка

вересень
2018 року
ІІ півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
м. Київ, Україна
країна-член ЄС
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67. навчальна поїздка
68. навчальна поїздка
69. експертна місія
70. навчальна поїздка
71. навчальна поїздка
72. навчальна поїздка

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

73. навчальна поїздка

I півріччя
2018 року

Франція

74. навчальна поїздка

II півріччя
2018 року

Польща

75. навчальна поїздка

II півріччя
2018 року

Нідерланди

76. навчальна поїздка
77. навчальна поїздка

II півріччя
2018 року
II півріччя
2018 року

Литва
Іспанія

78. навчальна поїздка

лютий–березень
2018 року

Швеція

79. навчальна поїздка

квітень–травень
2018 року

країна-член ЄС

80. семінар

червень
2018 року

м. Київ, Україна

81. навчальна поїздка
82. навчальна поїздка
Міністерство з питань
тимчасово
окупованих територій
та внутрішньо

І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року
травень–червень
2018 року
березень–квітень
2018 року
I півріччя
2018 року
I півріччя
2018 року

83. експертна місія /
семінар / навчальна
поїздка

вересень
2018 року
липень
2018 року
II–IV квартал
2018 року

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

Ознайомлення з європейським досвідом щодо діяльності державних інститутів
(фондів), що надають фінансову підтримку у реалізації мистецьких проектів
Ознайомлення з європейським досвідом використання у цирках тварин в контексті
вимог законодавства щодо захисту тварин від жорстокого поводження
Ознайомлення з досвідом заснування та забезпечення діяльності Інституту мистецтв
та театрів Міністерства культури Чеської Республіки
Ознайомлення з європейськими моделями системи фінансової підтримки театрів,
досвідом у сфері театрального менеджменту
Вивчення європейського досвіду діяльності державного органу, що відповідає за
політику у сфері релігії
Вивчення європейського законодавства та моделей співпраці держави та релігійних
організацій щодо їх подальшої імплементації
Вивчення європейського досвіду щодо утвердження принципів релігійної
толерантності та запобіганню проявам радикалізму і релігійному екстремізму, а також
рекомендацій Європейської комісії проти расизму та нетерпимості
Вивчення європейського досвіду щодо порядку реєстрації статутів релігійних
організацій
Моніторингові місії та періодичне звітування щодо дотримання прав громад
релігійних меншин та громад, які сповідують певні погляди: мета, специфіка,
методики, результати
Вивчення законодавства країн-членів ЄС щодо правосуб’єктності релігійних громад
та громад, які притримуються певних поглядів
Вивчення законодавства та кращих практик країн-членів ЄС щодо інкультурації в
європейське суспільство релігійних меншин
Вивчення законодавства, шляхів імплементації та кращих практик співпраці держави і
спільнот у сфері забезпечення прав корінних народів, їх політичне представництво та
вирішення спорів на прикладі саамі
Вивчення досвіду європейських країн з підготовки національних доповідей щодо
виконання Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та
рекомендацій ECRI: специфіка, методики, формат залучення NGO, принципи та
механізми узальнення інформації
Діяльність моніторингових місій Ради Європи (ECRI, ECRML, FCNM): пріоритети під
час виконання моніториногу, процедура прийняття рішень під час затвердження
звітів, очікувані результати після завершення моніториногового циклу
Державна політика у сфері збереження національно- культурної самобутності ромів та
кращі практики її імплементації у країнах-членах ЄС
Механізми та методи аналізу обсягів забезпечення потреб та захисту прав
національних меншин країн Європейського Союзу
Ознайомлення з європейського практикою взаємодії органів влади та неурядових
організацій, що представляють національні меншини, у питаннях захисту прав і
свобод меншин
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переміщених осіб
України

II–IV квартал
2018 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

85. семінар /
навчальна поїздка

II–IV квартал
2018 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

березень
2018 року
травень–червень
2018 року
січень–лютий
2018 року

Польща, Франція,
Іспанія

Досвід впровадження та реєстрації харчових добавок у країнах-членах ЄС

Бельгія

Європейскьий досвід реалізації програм біобезпеки та біозахисту

м. Київ, Україна

Імплементація європейськогозаконодавства щодо заборони використання всіх видів
азбесту

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна /
Польща

Вивчення досвіду країн Європейського Союзу із впровадження електронної охорони
здоровя та можливості його використання в Україні

86. навчальна поїздка
87. навчальна поїздка
Міністерство охорони
здоров’я України

88. експертна місія
89. семінар /
навчальна поїздка

Міністерство
соціальної політики
України

90. експертна місія

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

91. експертна місія

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

92. експертна місія
93. навчальна поїздка
94. навчальна поїздка
95. навчальна поїздка
Міністерство фінансів
України

Вивчення досвіду країн ЄС щодо взаємодії інститутів ЄС, національних органів влади
центрального та регіонального рівнів з гуманітарними організаціями щодо питань
забезпечення потреб біженців та їх асиміляції
Вивчення європейського досвіду щодо взаємодії страктурних підрозділів органів
влади га центральному та регіональному рівнях, які відповідальні за реалізацію
проектів з відновлення інфраструктури після надзвичайних ситуацій або регіональних
програм розвитку депресивних регіонів

84. семінар /
навчальна поїздка

96. навчальна поїздка
97. навчальна поїздка
98. навчальна поїздка

І півріччя
2018 року
червень
2018 року
І півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року
І квартал
2018 року

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

Підготовка до імплементації Директиви 2003/88/ЄС Європейського Парламенту та
Ради від 04.11.2003 про деякі аспекти організації робочого часу та Директиви
2006/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 05.07.2006 про реалізацію
принципів рівних можливостей і рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях
працевлаштування і зайнятості (зі змінами)
Аналіз відповідності національного законодавства нормам Директиви 91/383/ЄЕС про
доповнення заходів із сприяння покращенню безпеки та охорони праці працівників з
фіксованим строком працевлаштування або тимчасовим працевлаштування та
Директиви Ради 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони
здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили,
або годують
Аналіз відповідності національного законодавства нормам Директиви 2002/14/ЄС
Європейського Парламенту та Ради
Впровадження провідних європейських технологій щодо надання профілактичних
послуг сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах
Наближення законодавства з оподаткування природних ресурсів до найкращих
практик країн-членів ЄС
Вивчення євопейського досвіду децентралізації економіки та протидії розмиванню
податкової бази
Нарахування та утримання внесків на пенсійне та соціальне страхування з доходів
фізичних осіб

країна-член ЄС

Аналіз процесів оподаткування податком на прибуток на фінансових ринках

Естонія

Вивчення досвіду Естонії в реформуванні податку прибуток: запровадження податку
на розподілений прибуток
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99. навчальна поїздка
100.

семінар

101. навчальна
поїздка
102. навчальна
поїздка
103. навчальна
поїздка
104. навчальна
поїздка
105. навчальна
поїздка
106. навчальна
поїздка

серпень
2018 року
квітень
2018 року
червень
2018 року
вересень
2018 року
вересень
2018 року
вересень
2018 року
ІІ квартал
2018 року

Хорватія
м.Київ Україна
Латвія
країна-член ЄС
країна-член ЄС
країна-член ЄС
країна-член ЄС

2018 рік

країна-член ЄС

2018 рік

країна-член ЄС

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

109. експертна місія

І квартал
2018 року

країна-член ЄС

110. експертна місія

ІІ квартал
2018 року

країна-член ЄС

111. навчальна
поїздка

І квартал
2018 року

країна-член ЄС

112. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2018 року

країна-член ЄС

113. навчальна
поїздка

ІV квартал
2018 року

країна-член ЄС

114. семінар

ІІI квартал
2018 р.

країна-член ЄС

107. навчальна
поїздка
108. навчальна
поїздка / експертна
місія

Шляхи та етапи узгодження норм вітчизняного законодавства з питань податку на
додану вартість з нормами законодавства ЄС
Місце поставки товарів та послуг при оподаткуванні податком на додану вартість:
особливості визначення у законодавстві ЄС
Особливості оподаткування податком на додану вартість міжнародної технічної
допомоги, передбаченої у законодавстві Латвії
Вивчення досвіду приєднання країн, які нещодавно стали членами ЄС, до
європейської системи EMCS (Excise Movement and Control System)
Гармонізація акцизної політики з оподаткування тютюнових виробів із вимогами
Директиви 2011/64/ЄС від 21.06.2011
Оподаткування акцизним податком енергопродуктів та електроенергії відповідно до
вимог Директиви Ради 2003/96/ЄС від 27.10.2003
Вивчення механізмів фінансування Фондів енергоефективності в країнах-членах ЄС
Удосконалення механізму та розширення напрямків при наданні державних гарантій
для забезпечення виконання зобов’язань, як способу стимулювання економічного
зростання (в т.ч. кредити на вищу освіту)
Обмеження, що накладаються законодавством ЄС на надання державних гарантій, як
форму державної допомоги
Європейський досвід управління фіскальними ризиками, які впливають на бюджет
Наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері митних
питань та сприяння торгівлі
Отримання поглиблених консультацій для гармонізації норм Митного кодексу
України з нормами Регламенту 1186/2009 та Директиви 2007/74/ЄС в частині
оподаткування товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України
Вивчення досвіду країн-членів ЄС у запровадженні та функціонуванні механізму
взаємодії підприємств та державних органів, які здійснюють митний, санітарноепідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний,
радіологічний та інші види контролю за принципом «єдиного вікна»
Вивчення досвіду практичного впровадження до національного законодавства норм
Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20.05.1987 та
Конвенції про єдиний режим транзиту від 20.05.1987 зі змінами в частині
запровадження системи перевезення товарів у режимі транзиту між ЄС та країнами
ЄАВТ, а також між окремими країнами-членами Конвенції із використанням
процедури єдиного режиму транзиту
Вивчення досвіду країн-членів ЄС у механізмі аналізу та оцінки ризиків на основі
попередньої інформації, отриманої від перевізників залежно від виду транспорту до
прибуття товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску на кордоні
Гармонізація національного законодавства із положеннями законодавства ЄС в
частині удосконалення механізму електронного декларування із застосуванням різних
типів декларації
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115. навчальна
поїздка

2018 рік

країн-член ЄС

116. навчальна
поїздка

2018 рік

м.Брюссель,
Бельгія

117. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

119. навчальна
поїздка

лютий
2018 року
березень
2018 року

120. навчальна
поїздка

квітень
2018 року

м. Рига, Латвія

121. навчальна
поїздка

квітень
2018 року

Литва

118. семінар

123. навчальна
поїздка
124. навчальна
поїздка

березень
2018 року
вересень
2018 року
жовтень
2018 року

125. навчальна
поїздка

листопад
2018 року

126. навчальна
поїздка

травень
2018 року
лютий
2018 року
лютий
2018 року

122. семінар
Міністерство юстиції
України

127. семінар
128. експертна місія
129. навчальна
поїздка

червень
2018 року

м. Київ, Україна
Нідерланди

м. Київ, Україна
Фінляндія

Вивчення досвіду країн-членів ЄС з питань розвитку бюджетної політики та
можливості удосконалення бюджетного планування / середньострокового
прогнозування, а також програмно-цільового методу у бюджетному процесі у частині
видатків на утримання центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших
державних органів, судової влади та на фінансове забезпечення зовнішньополітичної
діяльності
Вивчення практичних аспектів процесу узгодження та затвердження версії
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ), що застосовується
країнами-членами ЄС, взаємодії Європейської Комісії, Регуляторного комітету з
бухгалтерського обліку та Європейської консультативної групи з фінансової звітності
(EFRAG), порядку участі національних регуляторів у обговоренні та затвердженні
МСФЗ, їх участі у розробці та обговоренні проектів МСФЗ
Вивчення практичних аспектів взаємодії державного органу влади з компетентним
органом, відповідальним за суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в країні,
зокрема в частині нормативного врегулювання питань
Удосконалення методичного забезпечення проведення досліджень почерку та
підписів, виконаних кирилицею
Особливості проведення комп’ютерно-технічних та фоноскопічних експертиз при
розслідуванні злочинів, пов’язаних з тероризмом
Порядок проведення економічних експертиз з питань відмивання коштів з
урахуванням особливостей ведення бухгалтерського обліку в країнах Європейського
Союзу
Обмін досвідом та найкращими практиками криміналістичних досліджень у сфері
почеркознавчої експертизи з використанням сучасних методик та методів
дослідження
Проблемні питання виконання комп’ютерно-технічних експертиз, пов’язаних з
питаннями боротьби з кіберзлочинністю та хакерством на сучасному етапі
Проблемні питання при проведенні комп’ютерно-технічних експертиз, пов’язаних
аналізом шкідливого програмного забезпечення

Німеччина

Особливості дослідження біометричних документів у країнах-членах ЄС

Литва

Особливості проведення автотехнічних експертиз із застосуванням ортофографії із 3D
скануванням

Балтійські країни,
Норвегія
м. Київ, Україна

Вивчення практичного досвіду з питань підготовки фахівців та професійного
навчання персоналу кримінально-виконавчої служби
Досвід та практика впровадження міжнародних стандартів при проведенні досліджень
зброї та бойових припасів до неї

м. Київ, Україна

Удосконалення методичної бази технічної експертизи документів

м. Краків, Польща

Удосконалення проведення криміналістичних досліджень: обмін кращими
практиками, у тому числі щодо методик криміналістичних досліджень
(почеркознавчих, матеріалів, речовин та виробів, трасологія)
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131. навчальна
поїздка
132. навчальна
поїздка
133. навчальна
поїздка
134. навчальна
поїздка
135. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року
ІІ квартал
2018року
ІІІ квартал
2018року
І квартал
2018 року
І квартал
2018 року
І квартал
2018 року

136. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

130. семінар

Державна авіаційна
служба України

137. семінар
138. семінар
139. семінар
140. семінар

Державна
казначейська служба
України

Державна міграційна
служба України

І квартал
2018 року
ІІ квартал
2018 року
ІІ квартал
2018 року
ІІІ–ІV квартал
2018 року

м. Київ, Україна
країна-член ЄС

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері впровадження управління
аеронавігаційною інформацією
Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері реалізації Державної програми безпеки
польотів (SSP)

країна-член ЄС

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері розслідування авіаційних подій та інцидентів

країна-член ЄС

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері підготовки інспекторів PANS OPS

країна-член ЄС

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері підготовки інспекторів SAFA

країна-член ЄС

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері onjobtraining – SAFA Rampinspection

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

Підтримка реалізації поетапного впровадження глобальної системи ринкових заходів
у вигляді системи компенсації та скорочення викидів вуглецю у секторі міжнародної
авіації (CORSIA)
Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері авіаційної безпеки прикордонного
контролю вантажних перевезень
Оцінка ризиків та загроз ЦА на національному рівні та рівні суб’єктів авіаційної
діяльності

м. Київ, Україна

Захист суб’єктів авіаційної діяльності ЦА, у тому числі ОПР від кібергзагроз

м. Київ, Україна

Заходи безпеки в неконтрольованих зонах аеропортіву країнах-членах ЄС

141. семінар

ІІ квартал
2018 року

м. Київ, Україна

142. семінар

ІІІ квартал
2018 року

м. Київ, Україна

143. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

144. навчальна
поїздка
145. навчальна
поїздка
146. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року

Нідерланди,
Німеччина

147. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

Італія, Греція
Німеччина,
Велика Британія
Німеччина,
Франція, Велика
Британія

Вивчення досвіду авіаційних властей країн-членів ЄС щодо запровадження
оформлення посвідчення члена екіпажу з безконтактним електронним носієм
відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації
Вивчення практичних аспектів визнання посвідчення члена екіпажу для безвізового
в’їзду членів екіпажу у тих випадках, коли вони прибувають міжнародним рейсом при
виконанні службових обов’язків і просять дозволу на тимчасовий в’їзд на період,
передбачений приймаючою державою
Вивчення європейського досвіду наповнення фондів фінансування діяльності
державних органів за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг, та
інших небюджетних надходжень
Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері збору статистичної інформації з питань
міграції та оприлюднення статистичних даних
Вивчення методології та практичних засобів аналізу ризиків у сфері міграційної
політики (незаконної міграції, притулку та законної міграції)
Ознайомлення з досвідом запровадження системи біометричної верифікації та
ідентифікації громадян країн-членів ЄС
Ознайомлення з європейським досвідом запровадження оформлення документів з
безконтактним електронним носієм відповідно до стандартів Міжнародної організації
цивільної авіації (ІКАО)
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148. семінар
149. семінар
Адміністрація
Державної
прикордонної служби
України

Державна служба
України з безпеки на
транспорті

Державна служба
України з питань
безпечності харчових
продуктів та захисту
споживачів

150. навчальна
поїздка
151. навчальна
поїздка

травень
2018 року
червень
2018 року
липень
2018 року
вересень
2018 року

м. Київ, Україна

Організація стратегічного планування діяльності прикордонного (правоохоронного)
відомства країн-членів ЄС

м. Київ, Україна

Вивчення Міжнародних стандартів з інформаційної безпеки серії ISO 2700

Литва
Естонія

Вивчення досвіду побудови та роботи національної системи біометричної верифікації
та ідентифікації громадян країни, іноземців та осіб без громадянства
Вивчення досвіду впровадження системи захисту від кіберзагроз, атак нульового дня і
запобігання витоків конфіденційної інформації
Вивчення досвіду організації та проведення самооцінки вразливостей службової
діяльності прикордонного (правоохоронного) відомства країн-членів ЄС (Vulnerability
assessment)
Вивчення європейського досвіду здійснення контролю за перевезенням небезпечних
вантажів залізничним транспортом, порядку накладання штрафних санкцій за
порушення RID
Імплементація та виконання обов’язкових інструментів ІМО щодо виконання
зобов’язань держави порту та держави прапору

152. експертна місія

жовтень
2018 року

Литва

153. навчальна
поїздка

I півріччя
2018 року

Франція, Іспанія

154. експертна місія

лютий
2018 року

м. Київ, Україна

155. експертна місія /
навчальна поїздка

I квартал
2018 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Ознайомлення з європейським досвідом, набуття теоретичних знань та практичних
навичок з питань здійснення контролю державою порту

156. експертна місія /
навчальна поїздка

ІІ квартал
2018 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Ознайомлення з європейським досвідом, набуття теоретичних знань та практичних
навичок з питань здійснення контролю державою прапору

157. експертна місія /
навчальна поїздка

I квартал
2018 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Ознайомлення з європейським досвідом, набуття теоретичних знань та практичних
навичок з питань здійснення контролю портових засобів на предмет відповідності
вимогам Глави ХІ-ІІ СОЛАС та Міжнарод-ного кодексу ОСПЗ

158. експертна місія /
навчальна поїздка

ІІІ квартал
2018 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Ознайомлення з досвідом організації внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту
в державних органах країн-членів ЄС

159. експертна місія

ІІ квартал
2018 року

м. Київ, Україна

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

160. експертна місія /
навчальна поїздка

травень–червень
2018 року

м. Київ, Україна /
Австрія

Контроль за перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом
(практичне рішення та застосування)

161. семінар

ІІІ квартал
2018 року

м. Київ, Україна

Вивчення досвіду країн-членів ЄС з питань здійснення контрольно-наглядової
діяльності за забезпеченням безпеки на транспорті та вдосконалення державної
політики у цій сфері: габаритно-ваговий контроль транспортних засобів в країнахчленах ЄС

162. семінар /
навчальна поїздка

2018 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Контроль та нагляд за небезпечними факторами, які впливають на життя та здоров’я
людей: забруднювачі, біологічні продукти, патологічні матеріали

163. навчальна
поїздка

2018 рік

Німеччина

Європейський досвід захисту прав споживачів у сфері фінансових послуг
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164. семінар /
навчальна поїздка
165. семінар /
навчальна поїздка
166. семінар /
навчальна поїздка

II квартал
2018 року
III квартал
2018 року
IV квартал
2018 року

167. семінар /
навчальна поїздка /
експертна місія

2018 рік

м. Київ, Україна /
Швеція, Бельгія,
Болгарія

168. навчальна
поїздка

2018 рік

Австрія

2018 рік

Німеччина

2018 рік

Бельгія

171. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

172. навчальна
поїздка

2018 рік

Австрія, Польща,
Іспанія

169. навчальна
поїздка
170. навчальна
поїздка

173. семінар

Державна служба
України з питань
геодезії, картографії
та кадастру
Державна служба
зайнятості України

174. семінар /
навчальна поїдка
175. семінар /
навчальна поїздка
176. семінар /
навчальна поїдка
177. семінар /
навчальна поїдка
178. навчальна
поїздка
179. навчальна
поїздка
180. експертна місія
181. навчальна
поїздка
182. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року
2018 рік
2018 рік
травень
2018 року
липень
2018 року
серпень
2018 року
червень
2018 року
2018 рік

країна-член ЄС
країна-член ЄС
країна-член ЄС

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

Наближення національного законодавства України до європейських норм та
стандартів у сфері контролю у сфері насінництва та розсадництва
Наближення національного законодавства України до європейських норм та
стандартів у сфері охорони прав на сорти рослин і насіння
Наближення національного законодавства України до європейських норм та
стандартів у сфері генетично-модифікованих організмів
Європейська інформаційна система ринкового нагляду: система швидкого обміну
інформацією про небезпечну нехарчову продукцію RAPEX; заходи державного
ринкового нагляду в частині застосування вимог технічних регламентів (косметична
продукція, електричне та електронне обладнання, кабельно-провідникова продукція)
Вивчення європейського досвіду державного регулювання телепродажу та реклами
алкогольних напоїв, у тому числі реклами торгових марок під якими випускаються
алкогольні напої, на телебаченні
Європейський досвід та основні принципи державного регулювання телепродажу і
реклами лікарських засобів та гомеопатичних лікарських засобів
Європейський досвід протидії розповсюдженню реклами, що містить дискримінацію
за ознаками статі, раси або національності
Обмін досвідом щодо захисту прав споживачів в сфері електронної комерції в
країнах-членах ЄС
Система органів, що здійснюють контроль за додержанням законодавства про захист
прав споживачів та координація їх діяльності на державному рівні: досвід країнчленів ЄС
Практичний досвід країн-членів ЄС щодо захисту прав споживачів у сфері метрології
та метрологічної діяльності
Європейський досвід здійснення метрологічного нагляду за законодавчо
регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
Найкращі європейські регуляторні практики нагляду за кількістю фасованого товару в
упаковках
Європейський досвід боротьби з вузликовим дерматитом: превентивні заходи,
діагностика, вакцинація.
Пташиний грип: контролюючі та запобіжні заходи, вимоги до вакцинації, принципи
регіоналізації під час спалахів
Вивчення досвіду країн-членів ЄС із використання Системи ідентифікації земельних
ділянок (LPIS) для впровадження Єдиної аграрної політики (САР)
Землі сільськогосподарського призначення: консолідація та обіг для забезпечення
сталого землекористування
Європейські стандарти оцінки та оподаткування земель: перехід від встановленої /
нормативної до ринкової вартості

Німеччина

Досвід проведення електронних земельних аукціонів у країнах-членах ЄС

Польща, Хорватія,
Данія

Європейський досвід профілювання і сегментація послуг за категоріями шукачів
роботи (безробітних)
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183. навчальна
поїздка

2018 рік

Австрія,
Нідерланди

Досвід впровадження підходу «кейс-менеджмент» у соціальній сфері, зокрема з
безробітними

184. експертна місія

2018 рік

м. Київ, Україна

Уніфікація доступу до служб зайнятості: європейський досвід

185. навчальна
поїздка

2018 рік

м. Гельсінкі,
Фінляндія

186. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна
м. Берлін,
Німеччина
м. Стокгольм,
Швеція

Використання інформаційних технологій під час обслуговування населення службою
зайнятості у країнах-членах ЄС
Стандартизація послуг державної служби зайнятості: особливості європейських
підходів
Вивчення європейського досвіду професійнлї орієнтації населення з врахуванням
регіональних вимог ринку праці
Надання соціальних послуг, у тому числі з організації професійного навчання
зареєстрованих безробітних у країнах-членах ЄС

2018 рік

м. Мадрид, Іспанія

Організація роботи територіальних підрозділів служби зайнятості

190. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

191. навчальна
поїздка

2018 рік

Франція,
Німеччина, Італія

192. навчальна
поїздка

2018 рік

Литва, Польща,
Румунія

2018 рік

Нідерланди

2018 рік

м. Київ, Україна /
Нідерланди

2018 рік

країна-член ЄС

2018 рік

м. Київ, Україна

2018 рік

країна-член ЄС

2018 рік

країна-член ЄС

199. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

200. навчальна
поїздка

I півріччя
2018 року

країна-член ЄС

201. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

187. навчальна
поїздка
188. навчальна
поїздка
189. навчальна
поїздка
Державна служба
України з питань
праці

Державна служба
статистики України

193. навчальна
поїздка
194. експертна місія /
навчальна поїздка
195. навчальна
поїздка
196. експертна місія
197. навчальна
поїздка
198. навчальна
поїздка

Державна служба
України з лікарських
засобів та контролю
за наркотиками

Державна служба
України з

2018 рік
2018 рік

Вивчення найкращого європейського досвіду із впровадження системи управління
охороною праці на виробництві на основі ризикоорієнтованого підходу
Вивчення практичного досвіду із впровадження, застосування та здійснення
державного нагляду в умовах запровадження законодавства ЄС
Отримання найкращого європейського досвіду щодо процедури допуску до виконання
робіт підвищеної небезпеки, функціонування дозвільних процедур та процедури
проведення експертизи відповідності устаткування та обліку його технічного стану
Вивчення методів розрахунку вартості статистичних продуктів / робіт / державних
статистичних спостережень у країнах-членах ЄС
Визначення основних підходів до формування плану державних статистичних
спостережень
Організація забезпечення доступу до мікроданих у наукових цілях: нормативна база
та практичний досвід підготовки даних
Поширення статистичної інформації: надання послуг на платній основі та організація
публікаційної діяльності у країнах-членах ЄС
Анкетування користувачів та практичний досвід статофісів у країнах-членах ЄС
Вивчення європейського досвіду здійснення державного ринкового нагляду,
реєстрація відповідальних осіб за введення медичних виробів в обіг
Отримання досвіду щодо практичного втілення державної політики ЄС з питань
культивування, переробки, використання рослин маку та конопель в промислових
цілях, здійснення державного регулювання та контролю за культивуванням,
переробкою, використанням рослин маку та конопель в медичних та наукових цілях
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо контролю якості та безпеки лікарських
засобів, в тому числі медичних імунобіологічних лікарських засобів, а також щодо
запобігання обігу неякісних, фальсифікованих та незареєстрованих лікарських засобів
Вивчення організації роботи компетентного органу, який відповідає за реалізацію
Директиви 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 04.07.2012 «Про
контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами»
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надзвичайних
ситуацій

Державна фіскальна
служба України

202. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

203. навчальна
поїздка
204. навчальна
поїздка

ІІ півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року

205. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

206. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

207. експертна місія

травень
2018 року

Бельгія

208. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

Франція

209. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

210. навчальна
поїздка

І квартал
2018 року
І півріччя
2018 року

211. cемінар

країна-член ЄС
країна-член ЄС
країна-член ЄС

Литва
м.Київ,Україна

212. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

213. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

214. навчальна
поїздка

травень–
вересень
2018 року

країна-член ЄС

215. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

216. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

Вивчення законодавства та нормативно-правових актів ЄС щодо технічної,
фінансової та регуляторної функцій держави стосовно забезпечення пожежної
безпеки об’єктів суб’єктів господарювання, що експлуатуються
Вивчення нормативно-правових актів ЄС щодо організації та здійснення роботи
добровільної пожежної охорони та добровільних пожежних команд (дружин)
Вивчення нормативно-правових актів ЄС щодо організації та здійснення дозвільнореєстраційних функцій у сфері пожежної безпеки
Вивчення європейського досвіду щодо легальної діяльності іноземних компаній на
територіях країн-членів ЄС (відкриття представництв іноземних компаній, реєстрація
підприємцями іноземців)
Вивчення досвіду щодо публікації фінансової звітності підприємств, механізму
надання доступу контролюючим органам, органам державної влади та іншим
зацікавленим особам до такої звітності
Вивчення досвіду впровадження та використання Нової комп’ютеризованої транзитної
системи ЄС та перспективи її інтеграції з Єдиною автоматизованою інформаційною
системою ДФСУ
Ознайомлення з європейською практикою застосування пост-митного аудиту
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 досвіду країн ЄС щодо дослідження часу випуску товарів за методологією
Всесвітньої митної організації
Вивчення законодавчих норм з питань сприяння захисту інтелектуальної власності
країн ЄС
Вивчення досвіду країн 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)
Вивчення досвіду функціонування таргетинг-центрів з метою попередження та
виявлення переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон з
порушенням вимог законодавства
Стратегія податкового комплаєнсу: підвищення рівня добровільного дотримання
платниками податків податкового законодавства та система оцінювання рівня
комплаєнсу: світовий досвід та шляхи впровадження в Україні
Ознайомлення з нормативним забезпеченням та практичним функціонуванням чинних
систем застав / гарантій при митному оформленні товарів у країнах-членах ЄС
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217. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

218. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

219. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

Литва

220. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

221. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

222. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

223. навчальна
поїздка
224. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року

225. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

226. навчальна
поїздка

травень
2018 року

країна-член ЄС

227. навчальна
поїздка / семінар

2018 рік

країна-член ЄС

228. навчальна
поїздка
229. навчальна
поїздка

ІІ півріччя
2018 року
I півріччя
2018 року

230. навчальна
поїздка

I півріччя
2018 року

м. Роттердам,
Нідерланди

231. навчальний
візит

ІІІ квартал
2018 року

країна-член ЄС

країна-член ЄС
країна-член ЄС

країна-член ЄС
країна-член ЄС

Вивчення досвіду уповноважених органів іноземних держав з імплементації та
адаптації законодавства ЄС в частині оподаткування продуктів енергії та
електроенергії:, приведення національного законодавства до норм та стандартів ЄС
Вивчення питання запровадження процедур, що дозволяють здійснення електронних
платежів 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 нарахування платежів (зборів) при імпортуванні,
експортуванні, видів та розміру цих платежів та їх відповідності розміру приблизної
вартості наданих послуг
Вивчення досвіду уповноважених органів іноземних держав з імплементації та
адаптації законодавства ЄС в частині 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 трансфертного 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
Особливості застосування в країнах ЄС антидемпінгових, компенсаційних та
спеціальних заходів при ввезенні товарів
Вивчення досвіду та практики застосування норм Митного кодексу ЄС з питань
надання звільнень від мит
Вивчення системи та порядку здійснення контролю за правильністю класифікації
товарів. Вивчення особливостей практичного застосування висновків митної
лабораторії для цілей контролю класифікації товарів
Вивчення європейського досвіду щодо контролю за дотриманням правил етичної
поведінки посадовими особами митних органів під час виконання службових
обов’язків у пунктах пропуску через кордон
Вивчення досвіду запровадження системи оцінювання результатів службової
діяльності посадових осіб митних / податкових адміністрацій та розробки критеріїв
оцінювання відповідно до стандартів ЄС
Ознайомлення з практикою підготовки довготривалої стратегії навчання посадових
осіб митних / податкових адміністрацій відповідно до стандартів ЄС
Вивчення досвіду використання скануючих систем, що встановлені фірмоювиробником та операторами на яких залучений персонал фірми-виробника
Ознайомлення з європейською практикою застосування сучасних систем митного
контролю у морських портах із застосуванням мобільних та стаціонарних скануючих
систем для огляду контейнерів
Практичні та організаційні аспекти роботи підрозділів митних органів при проведенні
розслідувань з використанням можливостей взаємної адміністративної допомоги в
митних справах
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Державна
аудиторська служба
України

Державне агентство
водних ресурсів
України
Державне агентство з
енергоефективності
та енергозбереження
України
Державне агентство
рибного господарства
України

Державна екологічна
інспекція України

232. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

Ознайомлення з практикою та проблемними питаннями при здійсненні
європейськими контролюючими органами аналізу ризиків платників щодо
відповідності їх контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Європейська
практика укладання договорів з попереднього узгодження ціноутворення

233. експертна місія /
навчальна поїздка

березень–
травень
2018 року

м. Київ, Україна /
Люксембург

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері державного фінансового аудиту коштів
(фондів) та грантів ЄС (методологія та підходи до організації та проведення)

234. експертна місія /
навчальна поїздка

лютий–квітень
2018 року

м. Київ, Україна /
Швеція, Велика
Британія

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері аудиту ефективності (методологія та
підходи до організації та проведення)

2018 рік

Бельгія

235. навчальна
поїздка
236. навчальна
поїздка
237. навчальна
поїздка

Велика Британія
Франція, Бельгія

Вивчення європейського досвіду у сфері контролю за публічними закупівлями

238. експертна місія

2018 рік

м. Київ, Україна

Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо здійснення поточного та попереднього
державного фінансового контролю у суб’єктів господарювання державного сектору
економіки, його методології та підходів до організації

239. навчальна
поїздка

ІІІ квартал
2018 року

країна-член ЄС

Вивчення досвіду країн-членів ЄС у сфері планування управління транскордонним
річковим басейном

240. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

241. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

242. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

243. семінар /
навчальна поїздка

ІІ–ІІІ квартал
2018 року

м. Київ,Україна /
країна-член ЄС

244. семінар

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

245. семінар
246. семінар

Національна комісія,
що здійснює
державне
регулювання у сфері

червень–липень
2018 року
вересень
2018 року

Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо методології та підходів до проведення
інспектування
Підвищення прозорості та підзвітності видобувних галузей: практичні аспекти
підтвердження достовірності фінансової звітності шляхом фінансового аудиту

247. навчальна
поїздка / семінар

I півріччя
2018 року
II півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

Запровадження системи сертифікації відповідності критеріям сталості біопалива та
біорідин у країнах-членах ЄС
Запровадження системи видачі гарантії походження електричної енергії з
відновлюваних джерел
Ефективність енергопостачання: енергоефективність у системах теплопостачання та
високоефективній когенерації
Статистична методологія та звітно-статистична документація в галузі рибного
господарства країн-членів ЄС
Ознайомлення з міжнародним досвідом створення системи моніторингу, звітності,
здійснення перевірок та належного впровадження, а також процедури консультацій з
громадськістю
Досвід країн-членів ЄС у сфері природоохоронної діяльності та функціонування
природоохоронних інституцій

м. Київ, Україна

Доступ громадськості до екологічної інформації в країнах-членах ЄС

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Досвід країн-членів ЄС у забезпеченні відкритості, недискримінаційності,
об’єктивності, рівності прав у доступі до інформації про якість послуг зв’язку, які
надаються постачальниками послуг
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зв’язку та
інформатизації

Національна комісія,
що здійснює
державне
регулювання у сфері
енергетики та
комунальних послуг

248. навчальна
поїздка / семінар
249. навчальна
поїздка / експертна
місія
250. навчальна
поїздка / експертна
місія
251. навчальна
поїздка / експертна
місія

ІІ півріччя
2018 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

ІІ–ІІІ квартал
2018 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

ІІ–ІІІ квартал
2018 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

ІІ півріччя
2018 року

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Досвід країн-членів ЄС щодо державного регулювання та управління у сфері ІКТ,
розвитку послуг інформаційного суспільства
Комплекс показників, що використовуються для аналізу ринків та механізми їх
застосування при проведенні аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг у
країнах-членах ЄС
Досвід країн-членів ЄС у вирішенні спорів стосовно економічних умов
взаємоз’єднання, взаєморозрахунків та доступу до телекомунікаційних мереж
операторів телекомунікацій, в тому числі доступ для віртуальних операторів (MVNO)
Досвід країн-членів ЄС в проведенні моніторингу виконання регуляторних
зобов’язань та їх впливу на конкуренцію на ринках певних телекомунікаційних послуг
Вивчення європейського досвіду та ознайомлення з практикою регулювання роботи
малих систем розподілу (closed distribution systems), врахування вимог до їх
функціонування у вторинному законодавстві, класифікація та критерії визначення
малих систем розподілу, визначення плати за послуги з розподілу малими системами
розподілу
Вивчення досвіду та ознайомлення з практикою підготовки десятирічного плану
розвитку системи передачі та оцінки адекватності генеруючих потужностей, їх
оцінювання, здійснення моніторингу стану виконання, десятирічного плану розвитку
Вивчення європейського досвіду та ознайомлення з практикою накладання
спеціальних обов’язків (Public Service Obligations) на учасників ринку, процедура
прийняття відповідних рішень, суть, умови виконання спеціальних обов’язків,
порядок та механізми компенсації за покладання спеціальних обов’язків
Вивчення досвіду та ознайомлення з практикою регулювання роботи трейдерів
(оптових споживачів), врахування вимог до їх діяльності у вторинному законодавстві,
випадки зловживань трейдерами своїм становищем, інструменти впливу Регулятора
на зловживання трейдерів
Вивчення найкращої практики країн-членів ЄС у проведенні багатофактого /
однофакторного порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) ефективності діяльності
мережевих компаній як одного із елементів цінового
Вивчення досвіду проведення багатофакторного порівняльного аналізу
(бенчмаркінгу) діяльності водопостачальних компаній при ціновому регулюванні
Вивчення досвіду та ознайомлення з практикою моніторингу якості електроенергії в
передавальній та розподільній системах та за скаргами споживачів, встановлення
компенсацій споживачам за недотримання показників якості електроенергії
Вивчення досвіду та ознайомлення з практикою визначення показників (стандартів)
якості послуг з теплопостачання та їх моніторингу

252. експертна місія

лютий
2018 року

м.Київ, Україна

253. експертна місія

березень
2018 року

м.Київ, Україна

254. експертна місія

червень
2018 року

м.Київ, Україна

255. експертна місія

травень
2018 року

м. Київ, Україна

256. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

257. навчальна
поїздка
258. навчальна
поїздка / експертна
місія
259. навчальна
поїздка
260. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС /
м.Київ, Україна

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

2018 рік

країна-член ЄС

Розробка і впровадження методології регулювання прибутковості комбінованих ТЕЦ

країна-член ЄС

Вивчення досвіду щодо сприяння використання домогосподарствами відновлюваних
джерел енергії та ознайомлення з найкращими практиками використання
статистичних передач енергії які генеруються відновлювальними джерелами енергії в
ЄС

261. навчальна
поїздка

2018 рік
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262. навчальна
поїздка / семінар

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС /
м.Київ, Україна

Основні стандарти безпеки для захисту від небезпек, що виникають під впливом
іонізуючого випромінювання: прийняття та впровадження нормативно-правових
актів ЄС

263. навчальна
поїздка / семінар

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС /
м.Київ, Україна

Нагляд та контроль поставок радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного
палива: розробка, прийняття та виконання законодавчих актів

264. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

Вивчення європейського досвіду щодо організації інформаційного обміну
(електронний документообіг) в органах регулювання країн членах ЄС, а також
ознайомлення з найкращими практиками організації обміну інформацією регулюючих
органів з ліцензіатами для виконання моніторингових функцій відповідно до вимог
третього пакету енергетичного законодавства ЄС

265. експертна місія /
навчальна поїздка

червень
2018 року

м.Київ,Україна /
Україна-член ЄС

Вивчення досвіду та ознайомлення з керівними принципами впровадження
вимірювань та управління даними на ринках електричної енергії та газу

266. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

267. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

268. експертна місія /
семінар

ІІ півріччя
2018 року

м. Київ , Україна

269. семінар

І півріччя
2018 року

м. Київ , Україна

270. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

271. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

Німеччина,
Австрія

272. навчальна
поїздка / семінар

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

273. навчальна
поїздка / семінар

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

Вивчення досвіду та ознайомлення з практикою запровадження та застосування
показників якості надання послуг транспортування, розподілу та постачання
природного газу в країнах членах ЄС і можливості їх застосування на ринку
природного газу в Україні
Вивчення досвіду та ознайомлення з технологічним процесом регазифікації
природного газу (надання послуг з розвантаження, тимчасового зберігання,
перетворення зрідженого природного газу в газоподібний стан та подальшої доставки
до системи транспортування), практикою формування, розрахунку тарифів на послуги
установки LNG
Вивчення досвіду та ознайомлення з практикою застосування понижуючих
коефіцієнтів (дисконтів) до тарифів на транспортування природного газу замовленої
потужності на перервній основі
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо провадження інвестиційної діяльності та
методології тарифоутворення у сферах перероблення та захоронення твердих
побутових відходів
Вивчення практичного досвіду країн-членів ЄС з моніторингу, аналізу, обробки
звітних даних діяльності суб’єктів господарювання у сферах захоронення та
перероблення побутових відходів
Вивчення передового європейського досвіду з питань закриття полігонів, їх
обслуговування після закриття, проведення рекультивації: методи обчислення витрат
на рекультивацію полігону та його утримання після закриття
Удосконалення системи тарифного регулювання у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення, зокрема на принципах стимулюючого
регулювання
Удосконалення системи тарифного регулювання у сфері централізованого
теплопостачання, зокрема на принципах стимулюючого регулювання; створення
системи бенчмаркінгу для проведення комплексного аналізу діяльності підприємствліцензіатів; підвищення прозорості системи тарифоутворення
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Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

274. навчальна
поїздка / семінар

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

275. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

276. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

277. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

278. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

279. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

280. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

281. експертна місія

ІІ–ІІІ квартал
2018 року

м. Київ, Україна

282. навчальна
поїздка
283. експертна місія
284. семінар

ІІ–ІІІ квартал
2018 року
ІІ–ІІІ квартал
2018 року
квітень
2018 року

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

Європейський досвід врегулювання питання приєднання до теплових мереж,
розрахунку плати за приєднання та фінансування послуг з приєднання
Вимоги до корпоративного управління професійних учасників ринку капіталу
відповідно до Директив 2013/36/ЄС та 2014/65/ЄС, а також актів що їх імплементують
(комплаєнс, внутрішній аудит, ризик менеджмент, внутрішній контроль)
Організаційні та операційні вимоги до інвестиційних фірм, операторів регульованого
ринку, багатосторонньої торгівельної системи (MTF) та осіб, які надають
інформаційні послуги на фондовому ринку (APA, CTP, ARM)
Правове регулювання використання бенчмарків на ринках капіталу в країнах-членах
ЄС
Вивчення відмінностей у правовому регулюванні діяльності різних видів
інвестиційних фондів в країнах-членах ЄС (UCITS, AIF, ELTIF, EuSEF, EuVECA,
MMF)
Запровадження на законодавчому рівні системи протидії зловживанням на ринках
капіталу у країнах-членах ЄС
Запровадження на законодавчому рівні схем компенсацій інвесторам в цінні папери у
країнах-членах ЄС
Вимоги, встановлені регулятором до фінансової звітності та аудиторських висновків
професійних учасників фондового ринку та емітентів (формат, зміст, обсяг, подання,
оприлюднення тощо)
Вимоги до проведення аналізу фінансової звітності та аудиторських висновків у
країнах-членах ЄС
Вивчення заходів, які вживає регулятор за наслідками проведеного аналізу фінансової
звітності та аудиторських висновків у країнах-членах ЄС
Вимоги, встановлені відповідно до європейського законодавства до торгового
репозиторію
Функціонування торгових репозиторіїв в країнах-членах ЄС: основні принципи
функціонування торгового репозиторію, перелік інформації про заключені
деривативи, яку надають сторони деривативів для єдиної бази даних

285. навчальна
поїздка

травень
2018 року

країна-член ЄС

286. семінар

червень
2018 року

м. Київ, Україна

Вивчення європейського досвіду здійснення клірингу за деривативами

287. семінар

липень
2018 року

м. Київ, Україна

Прозоре та повне розкриття необхідної інформації для всебічного та повного
розуміння клієнтом можливих ризиків та сукупної вартості щодо послуг, що
надаються

країна-член ЄС

Засоби консолідованого нагляду за діяльністю бірж у країнах-членах ЄС

288. навчальна
поїздка
289. семінар
290. семінар

квітень
2018 року
березень
2018 року
червень
2018 року

м. Київ, Україна
м. Київ, Україна

Практика виведення з ринку неефективних учасників фінансового сектору, які у тому
числі не виконують планів з покращення фінансового стану у країнах-членах ЄС
Інститут сек’юритизації проблемних активів інвестиційних компаній у країнах-членах
ЄС
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291. навчальна
поїздка
292. семінар

Національна комісія,
що здійснює
державне
регулювання у сфері

березень
2018 року
лютий
2018 року

Італія
м. Київ, Україна

293. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

294. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

295. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

296. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

297. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

298. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

Вивчення європейського досвіду взаємодії між публічними компаніями та
регульованими ринками
Ознайомлення з європейським досвідом виставлення регульованими ринками
фінансових інструментів на продаж
Вивчення практики захисту дієвості фінансових заходів поручительства у країнахчленах ЄС
Запровадження системи корпоративного управління, принципів та кодексу
корпоративного управління в акціонерних товариствах
Аналіз інформації, яка підлягає оприлюдненню емітентами цінних паперів на ринку
цінних паперів відповідно до Директиви Європейської Ради та Парламенту
2004/39/ЄС
Взаємодія наглядової сфери із галузевою, підрозділами фінансової розвідки та іншими
компетентними органами з питань протидії відмивання коштів / фінансування
тероризму
Вивчення практичних аспектів здійснення пруденційного нагляду за інвестиційними
фірмами
Виведення з ринку неефективних учасників фінансового сектору у країнах-членах ЄС
Порядок проведення перевірок та управління ризиками учасників ринку цінних
паперів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення в країнах-членах ЄС
Взаємодія наглядової сфери із галузевою, підрозділами фінансової розвідки та іншими
компетентними органами з питань протидії відмивання коштів / фінансування
тероризму
Вимоги до списків осіб, що мають доступ до інсайдерської інформації емітента
(ведення, оновлення списків осіб тощо) згідно з європейським законодавством

299. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

300. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

301. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

302. семінар /
навчальна поїздка

2018 рік

м. Київ, Україна /
Польща

Шляхи запобігання конфлікту інтересів: досвід країн-членів ЄС

303. експертна місія /
навчальна поїздка

2018 рік

м. Київ, Україна /
Польща

Імплементація міжнародних етичних стандартів поведінки державних службовців у
сфері регулювання ринку цінних паперів

304. семінар /
навчальна поїздка

2018 рік

м. Київ, Україна /
Польща

Основні засади антикорупційної політики в державному органі. Розробка
Антикорупційної програми на підставі аналізу оцінки ризиків діяльності органу

305. експертна місія /
навчальна поїздка

2018 рік

м. Київ, Україна /
Польща

Європейська практика врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державного
органу у сфері державного регулювання ринку цінних паперів

306. семінар

лютий
2018 року

м. Київ, Україна

Вивчення основних принципів інвестиційної політики недержавних пенсійних фондів
в країнах ЄС: методи вимірювання інвестиційного ризику; процеси управління
ризиком; розподіл стратегічних активів з урахуванням природи та строковості
пенсійних зобов’язань
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ринків фінансових
послуг

307. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

Вивчення європейського досвіду щодо питання оцінки ризиків для виявлення
проблемних страхових компаній та фінансовий аналіз для своєчасного виявлення
ризику настання неплатоспроможності

308. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

Практика країн-членів ЄС стосовно регулювання діяльності страхових посередників

309. навчальна
поїздка

І квартал
2018 року

країна-член ЄС

Вивчення європейського досвіду застосування державного регулювання в сфері
небанківських фінансових послуг з питань фінансового моніторингу

310. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2018 року

країна-член ЄС

311. навчальна
поїздка

І квартал
2018 року

країна-член ЄС

Антимонопольний
комітет України

312. семінар /
експертна місія /
навчальна поїздка

2018 рік

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Проведення тренінгів для українських суддів у сферах конкурентного законодавства
та державної допомоги з використання досвіду суддів країн-членів ЄС

Фонд державного
майна України

313. експертна місія

I півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

Вивчення європейського досвіду ефективного використання контролінгу в процесі
вдосконалення ресурсного забезпечення діяльності центральних органів виконавчої
влади та вивчення процесу формування видатків бюджету

2018 рік

країна-член ЄС

Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо організаційних аспектів кібербезпеки

2018 рік

країна-член ЄС

2018 рік

країна-член ЄС

2018 рік

Німеччина

2018 рік

країна-член ЄС

лютий–квітень
2018 року
березень
2018 року
квітень–червень
2018 року
травень–серпень
2018 року
ІІІ квартал
2018 року
I квартал
2018 року

м. Брюссель,
Бельгія
Люксембург,
Данія

Адміністрація
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації
України

Національне
агентство України з
питань запобігання
корупції

Національне
агентство України з

314. навчальна
поїздка
315. навчальна
поїздка
316. навчальна
поїздка
317. навчальна
поїздка
318. навчальна
поїздка
319. навчальна
поїздка
320. навчальна
поїздка
321. навчальна
поїздка
322. навчальна
поїздка
323. навчальна
поїздка
324. навчальна
поїздка

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

Вивчення досвіду інформаційної взаємодії між відомствами країн-членів ЄС з питань
кібербезпеки
Вивчення європейського досвіду впровадження Директиви мережевої інформаційної
безпеки (NISDirective)
Вивчення організаційного та правового досвіду обмеження доступу до неправдивої
інформації та боротьби з нею у країнах-членах ЄС
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо організаційних аспектів кібербезпеки
Європейський досвід формування та імплементації антикорупційної політики

м. Страсбург,
Франція

Європейський досвід запобігання політичній корупції: методологія, перевірка
звітності, судова практика
Досвід з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у
діяльності публічних та посадових осіб
Європейський досвід обміну інформацією між компетентними органами в діяльності,
націленій на запобігання та протидію корупції

Фінляндія

Досвід фінансового контролю та моніторингу способу життя публічних службовців

м. Відень, Австрія

Ознайомлення з нормативно-правовою базою, що регулює питання виявлення та
розшуку активів

Швеція
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питань виявлення,
розшуку та
управління активами,
одержаними від
корупційних та інших
злочинів

Вищий
адміністративний суд
України

325. навчальна
поїздка

IІІ квартал
2018 року

326. навчальна
поїздка
327. навчальна
поїздка
328. навчальна
поїздка

I квартал
2018 року
II квартал
2018 року
III квартал
2018 року

329. семінар

І півріччя
2018 року

330. навчальна
поїздка
331. навчальна
поїздка
332. семінар
333. навчальна
поїздка
334. навчальна
поїздка / семінар
335. навчальна
поїздка
Апарат Верховної
Ради України

червень
2018 року
липень
2018 року
березень
2018 року
вересень
2018 року
березень
2018 року
липень
2018 року

Люксембург
м. Амстердам,
Нідерланди
м. Брюссель,
Бельгія

Ознайомлення з з кращими практиками міжнародного співробітництва та обміну
інформацією у сфері виявлення та розшуку активів, а також вивчення досвіду
практичної діяльності у цій сфері
Ознайомлення з нормативно-правовою базою країн-членів ЄС в сфері реалізації та
передачі в управління арештованих активів
Європейський досвід щодо передачі в управління та реалізації арештованих активів

м. Париж, Франція

Вивчення європейських прикладів успішної реалізації арештованих у кримінальному
провадженні активів

м. Київ, Україна

Вивчення досвіду національних судів країн-членів ЄС щодо вирішення
адміністративних спорів в рамках зразкового (типового провадження)

Франція

Особливості правового регулювання парламентської служби в парламентах країн ЄС

Швейцарія,
Шотландія

Інструменти партисипативної демократії: європейські стандарти та практики

країна-член ЄС

Європейські стандарти у галузі муніципального об’єднання

Англія, Франція,
Німеччина

Особливості правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування в
країнах ЄС
Європейська практика та законодавчі рамки контролю за законністю актів органів
місцевого самоврядування

країна-член ЄС
Литва, Латвія,
Естонія

336. навчальна
поїздка

2018 рік

м. Брюссель,
Бельгія

337. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

338. навчальна
поїздка / семінар

травень–вересень
2018 року

339. навчальна
поїздка / семінар

травень–липень
2018 року

Німеччина /
м. Київ, Україна
м. Берлін,
Німеччина /
м. Київ, Україна

340. навчальна
поїздка
341. навчальна
поїздка
342. навчальна
поїздка
343. навчальна
поїздка

лютий–квітень
2018 року
І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року
І півріччя
2018 року

Франція
Німеччина
Польща
країна-член ЄС

Міжмуніципальне та транскордонне співробітництво у країнах-членах ЄС
Вивчення досвіду та ознайомлення з законодавством Європейського Союзу в сфері
громадського здоров’я та вимогами ЄС до побудови національних систем
громадського здоров’я
Імплементація законодавства Європейського Союзу у сфері громадського здоров’я та
вимоги ЄС до побудови національних систем громадського здоров’я
Вивчення досвіду ЄС у системі загально-обов’язкового медичного соціального
страхування для досягнення консенсусу в Україні
Вивчення досвіду організації служб зайнятості в країнах Європейського Союзу
Вивчення особливостей дисциплінарної відповідальності державних службовців в
парламентах Європейського Союзу
Стратегія та основні тенденції розвитку європейської стандартизації на прикладі
Федеративної Республіки Німеччини
Вивчення практичного досвіду застосування законодавчих актів Республіки Польщі,
щодо підприємницької діяльності
Вивчення кращих європейських практик у сфері побудови системи ринкового нагляду
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344. семінар
Вища рада
правосуддя

Вища кваліфікаційна
комісія суддів
України

Національний банк
України

345. навчальна
поїздка
346. семінар
347. навчальна
поїздка
348. навчальна
поїздка
349. навчальна
поїздка

березень
2018 року
березень
2018 року
травень
2018 року
червень
2018 року
І півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

Суддівська незалежність: вивчення європейського досвіду щодо ефективних (дієвих)
механізмів її захисту радами юстиції

країна-член ЄС

Вивчення досвіду європейських країн щодо функціонування служби охорони судів

м. Київ, Україна
Іспанія
країна-член ЄС
Іспанія

350. навчальна
поїздка / семінар

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

351. навчальна
поїздка / семінар

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

352. навчальна
поїздка / семінар

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

353. навчальна
поїздка / семінар

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

354. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

355. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

2018 рік

країна-член ЄС

2018 рік

країна-член ЄС

358. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

359. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

356. навчальна
поїздка
357. навчальна
поїздка

Вивчення досвіду європейських країн щодо організації і проведення прозорого
конкурсу на вищі посади державної служби в системі правосуддя
Вивчення європейського досвіду відносин судів з громадськістю та засобами масової
інформації
Ознайомлення з європейською практикою створення та функціонування
спеціалізованих судів з питань інтелектуальної власності
Вивчення кращого європейського досвіду у сфері кар’єри судді (добір, переведення,
навчання і підвищення кваліфікації та просування по службі)
Вивчення європейського досвіду щодо набуття статусу кваліфікованого надавача
електронних довірчих послуг, здійснення електронної ідентифікації та надання
електронних довірчих послуг, в тому числі транскордонних
Вивчення європейського досвіду щодо застосованих інструментів контролю та
оцінювання стану кіберзахисту банківської установи та у банківській системі в
цілому, формування та застосування індикаторів стану кіберзахисту
Вивчення європейського досвіду з питань кіберзахисту об’єктів критичної
інфраструктури в банківській системі, порядку та критеріїв віднесення об’єктів у
банківській системі до об’єктів критичної інфраструктури з урахуванням досвіду
центральних банків країн-членів ЄС
Вивчення європейського досвіду з питань організації кіберзахисту та функціонування
центрів кіберзахисту, команд реагування на кіберінциденти (CSIRT, CERT) в
банківсько-фінансовій сфері
Впровадження міжнародних стандартів та кращих світових практик з питань
інформаційної безпеки в банках України з урахуванням досвіду центральних банків
країн-членів ЄС та відповідно до положень таких серії стандартів ISO/IEC 27000, BSI
IT-Grundschutz Catalogues, NIST Special Publications 800 Series, Australian Signals
Directorate Australian Government Information Security Manual principles and controls
Вивчення досвіду центральних банків країн-членів ЄС щодо організації та
впровадження ефективного контролю за дотриманням банками вимог з інформаційної
безпеки
Впровадження кращих європейських практик щодо методологічного забезпечення
Центру забезпечення безпеки (Security Operation Center)
Вивчення досвіду центральних банків країн-членів ЄС щодо управління ризиками
інформаційної безпеки
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо організації та впровадження ефективного
контролю за дотриманням небанківськими фінансовими установами вимог захисту
інформації під час здійснення операцій з електронними грошима
Вивчення та впровадження досвіду країн-членів ЄС щодо вимог до заходів із
забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту небанківськими фінансовими
установами
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Досвід країн-член ЄС у процесі створення ефективної системи безпеки та захисту
інформації при проведеннях безготівкових роздрібних платежів та емісії електронних
коштів відповідно до Директиви 2009/110/ЄС
Впровадження вимог щодо безпеки та захисту даних і ефективних механізмів
контролю для управління ризиками інформаційної безпеки постачальників платіжних
послуг
Впровадження кращих європейських практик щодо заходів безпеки для захисту
конфіденційності та цілісності персоналізованих даних безпеки користувачів
платіжних послуг
Вивчення європейського досвіду впровадження нормативно технічних стандартів
автентифікації і комунікації для постачальників платіжних послуг
Практика ліцензування небанківських фінансових установ країн-членів ЄС у розрізі
сегментів
Досвід центральних банків європейських країн щодо запровадження та
функціонування делегованої моделі готівкового обігу
Зберігання (custody) банкнот і монет, що належать центральному банку в
приміщеннях комерційних банків у країнах-членах ЄС

360. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

361. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

362. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

363. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

364. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

365. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

366. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

367. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

368. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

369. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

2018 рік

країна-член ЄС

2018 рік

Польща

372. навчальна
поїздка

2018 рік

країна-член ЄС

373. семінар

2018 рік

м. Київ, Україна

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Підходи до управління кредитними ризиками відповідно до вимог Базельського
комітету та інших практик ЄС

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Вивчення європейського досвіду щодо заходів спрямованих на дедоларизацію
економіки

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

Вивчення практики управління міжнародними резервами (strategic assets allocation,
mortgage-backed securities) у країнах-членах ЄС

370. навчальна
поїздка
371. навчальна
поїздка

374. навчальна
поїздка / експертна
місія
375. семінар /
навчальна поїздка
376. навчальна
поїздка / експертна
місія

Ліцензування платіжних установ та агентів платіжних установ в країнах-членах ЄС
Практика ліцензування небанківських фінансових установ країн-членів ЄС у розрізі
сегментів
Вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо оцінки власників істотної участі в банках
(методика оцінки фінансового стану набувача / власника істотної участі та групи
компаній, до якої він входить; оцінка юрисдикцій набувача / власника істотної участі з
точки зору прозорості, співпраці та обміну інформацією; оцінка бізнес-плану банку та
стратегії його розвитку, представленої набувачем істотної участі)
Вивчення досвіду імплементації Директиви BRRD (2014/59) та імплементація її норм
у національне законодавство
Вивчення досвіду правового регулювання діяльності з надання платіжних послуг та
здійснення операцій з електронними грошима в країнах-членах ЄС
Вивчення законодавства, практичного досвіду та відображення у національному
законодавстві процесів консолідації функцій із державного регулювання ринків
фінансових послуг
Вивчення розвитку ринку похідних інструментів, базовим активом яких є іноземна
валюта та процентна ставка у країнах-членах ЄС
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Національна
тристороння
соціально-економічна
рада

Національне
антикорупційне бюро
України

377. семінар /
навчальна поїздка

2018 рік

країна-член ЄС /
м. Київ, Україна

378. семінар

І півріччя
2018 року

м. Київ, Україна

379. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

Франція

Отримання досвіду та ознайомлення із законодавчим забезпеченням функціонування
інституту соціального партнерства на загальнонаціональному рівні

380. навчальна
поїздка

І півріччя
2018 року

країна-член ЄС

Отримання досвіду з взаємодії соціальних партнерів на двосторонньому рівні з метою
сприяння колективним переговорам на рівні компаній та галузей

381. навчальна
поїздка

І квартал
2018 року

країна-член ЄС

Побудова інформаційно-аналітичного простору для антикорупційного
правоохоронного органу та міжвідомчого обміну інформацією

382. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2018 року

Нідерланди

383. навчальна
поїздка

І квартал
2018 року

країна-член ЄС

384. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2018 року

Італія

385. навчальна
поїздка
386. навчальна
поїздка
387. навчальна
поїздка
388. навчальна
поїздка
389. навчальна
поїздка
390. навчальна
поїздка

травень
2018 року
березень
2018 року
квітень
2018 року
червень
2018 року
І квартал
2018 року
березень
2018 року

391. навчальна
поїздка

ІІ квартал
2018 року

392. навчальна
поїздка
393. навчальна
поїздка
394. навчальна
поїздка

квітень
2018 року
травень
2018 року
І квартал
2018 року

країна-член ЄС
Австрія
Німеччина
Бельгія
країна-член ЄС
Польща
Польща
Іспанія
Велика Британія
Нідерланди

Вивчення досвіду центральних європейських банків щодо формування ринку
деривативів
Соціальне партнерство у питаннях професійної освіти та зайнятості: європейський
досвід

Ознайомлення з практичним досвідом Європейської організації з питань юстиції
(Євроюсту) у сфері використання інструментів міжнародної правової допомоги.
Визначення ефективних механізмів повернення активів, одержаних злочинним
шляхом, що застосовуються країнами-членами ЄС
Побудова інформаційно-аналітичного простору для антикорупційного
правоохоронного органу та міжвідомчого обміну інформацією
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 ефективного нормативного та інформативного простору для
антикорупційного правоохоронного органу
Особливості механізму виявлення та протидії корупції та відмиванню доходів від
корупційних злочинів
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
Втілення європейських правових стандартів і норм щодо аналітичної роботи в
оперативно-розшуковій діяльності органів по боротьбі з корупцією у сучасних умовах
розвитку України.
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
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395. навчальна
поїздка

ІV квартал
2018 року

країна-член ЄС

396. навчальна
поїздка

липень
2018 року

Нідерланди

397. експертна місія

2018 рік

м. Київ, Україна

398. експертна місія

2018 рік

м. Київ, Україна

399. експертна місія /
семінар
400. семінар /
навчальна поїздка
401. семінар /
навчальна поїздка

I півріччя
2018 року
I півріччя
2018 року
ІІ півріччя
2018 року

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

Європейський досвід реалізації заходів матеріально-технічного характеру та
соціально-правового захисту працівників органів по боротьбі з корупцією як
ключовий фактор забезпечення їх безпечної діяльності
Використання сучасних ІТ-інструментів та аналітичних підходів у діяльності
правоохоронного органу
Вивчення європейського досвіду посилення фінансової прозорості та підзвітності
органів місцевого самоврядування шляхом розширення повноважень Рахункової
палати як органу зовнішнього державного фінансового контролю права здійснення
аудиту місцевих бюджетів
Посилення спроможності Рахункової палати щодо здійснення контролю відповідно до
міжнародних стандартів INTOSAI та ISSAI, зокрема коштами державних
підприємствам, громадських об’єднань, іншими публічними коштами
Вивчення законодавства ЄС у сфері вирішення колективного трудового спору
(конфлікту)
Соціальний діалог в Європейському Союзі: можливості впровадження європейського
законодавства Україні
Ознайомлення із законодавством ЄС та вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо
взаємодії соціальних партнерів з питань удосконалення системи репрезентативності

402. семінар /
навчальна поїздка

ІІ півріччя
2018 року

м. Київ, Україна /
країна-член ЄС

Ознайомлення із законодавством ЄС та вивчення досвіду країн-членів ЄС з метою
сприяння вирішення колективних трудових спорів

Рахункова палата
України

Національна служба
посередництва і
примирення

