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АНОТАЦІЯ 

Медвідь В. О. Реалізація програм та проектів міжнародної технічної 

допомоги у сфері розвитку громадянського суспільства та демократії в 

Україні (1991-2014 рр.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Інститут історії 

України НАН України. Київ, 2020. 

 Дисертаційне дослідження присвячене актуальній та малодослідженій в 

історичній галузі темі – комплексному розгляді залучення та впровадження 

проектів та програм міжнародної технічної допомоги (МТД) у сфері розвитку 

демократії та громадянського суспільства в Україні упродовж 1991-2014 рр. 

Після проголошення незалежності у 1991 р. перед Україною постало чимало 

можливостей та викликів. Окрім складної соціально-економічної ситуації, 

важливим питанням стало формування української самоідентичності, 

демократичних цінностей та громадянського суспільства у цілому. Було необхідно 

розмежувати всеохопний вплив держави, як це було в СРСР і вийти на новий рівень 

співпраці громадянина та держави. У цьому ключі, науковці визначають 

громадянське суспільство як таке, що має вагу і грає визначальну роль у захисті 

людини від можливого авторитаризму та диктатури. Тож питання формування 

потужного громадянського суспільства для України стояло вкрай гостро. У цьому 

контексті важливим було залучення міжнародного досвіду, кращих практик у сфері 

відновлення приватної власності, створення широкої мережі громадських 

організацій, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, поширення 

демократичних цінностей, новинок в освіті тощо. Таким вікном можливостей і 

стала міжнародна технічна допомога.   

Комплексне дослідження реалізації проектів та програм МТД у сфері 

розвитку демократії та громадянського суспільства в умовах трансформаційних 

процесів пострадянського простору становить значний інтерес.  
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Актуальність роботи пояснюється необхідністю вивчення ключових 

моментів у залученні та ефективному впровадженні проектів допомоги з розвитку, 

існування суспільного запиту на цей інструмент міжнародної співпраці та її 

реальної оцінки впливу на суспільні процеси та внесок у становлення 

громадянського суспільства. Дослідження залучення МТД в Україні є важливим 

також з огляду на недостатнє вивчення теми серед українських та зарубіжних 

науковців. Завдяки залученим матеріалам, робота може бути використана 

представниками державних установ, науковцями у сфері новітньої історії України, 

міжнародних відносин, права та інших суміжних наук. 

Наукова новизна дисертації полягає у формулюванні та розробці актуальної 

теми, що до сьогодні, не була предметом вивчення в історичній науці. У роботі 

вперше залучено до наукового обігу ряд неопублікованих матеріалів Центрального 

державного архіву вищих органів влади та управління України, Державного 

реєстру проектів та програм МТД, що стосуються впровадження допомоги з 

розвитку в Україні.  

Завдяки опрацюванню широкого кола джерел і літератури були розглянуті 

основні підходи до визначення суті донорської підтримки, визначені нормативно-

правові, організаційні засади діяльності проектів та програм допомоги з розвитку, 

їх сприяння становленню громадянського суспільства в Україні та розвитку 

демократичних цінностей. Також були визначені основні виклики та проблеми, що 

стосувалися ефективного впровадження проектів допомоги з розвитку, та 

запропоновані шляхи їх можливого вирішення. 

У роботі сформульовано основні етапи міжнародної співпраці щодо 

впровадження проектів допомоги з розвитку, наведено наукові позиції стосовно 

впливу донорської допомоги на економічне та суспільно-політичне життя країни-

реципієнта. 

Дослідження містить проаналізовані дані Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України, Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України, що стосуються кількості зареєстрованих проектів у 
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період з 1991 по 2014 рр., основних напрямів залучення та формування державної 

політики у сфері технічної допомоги. Особлива увага приділена дослідженню 

визначених на державному рівні стратегій залучення допомоги з розвитку, на 

основі яких можна розглянути ключові етапи у формуванні європейського вектору 

зовнішньої політики України.  

У роботі розкрито ключові моменти міжнародної співпраці України із 

найбільшими донорами технічної допомоги, такими як Європейський Союз (ЄС), 

Організація Об'єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки і співробітництва в 

Європі (ОБСЄ), Сполучені Штати Америки (США), Канада, Федеративна 

Республіка Німеччина (ФРН). Було також визначено пріоритетні галузі реалізації 

проектів та програм допомоги з розвитку для кожного з донорів, що надало 

можливість співставити інтереси сторін. 

Дисертаційне дослідження містить вичерпну хронологію основних етапів 

залучення донорської підтримки та формування державної політики, – щодо МТД, 

а також розроблено порівняльну таблицю прийнятих державних стратегій по МТД. 

Важливим є також аналіз тематичних блоків допомоги з розвитку, а також 

тенденції до зміни пріоритетних сфер. 

Зроблена спроба визначити вплив міжнародної технічної допомоги на 

розвиток демократичних та суспільно-політичних інститутів в Україні доби 

незалежності. В процесі дослідження були зроблені висновки, що реалізація 

проектів міжнародної технічної допомоги була необхідною для проведення реформ 

та реалізації програм соціально-економічного, суспільно-політичного розвитку 

України.  Визначено, що донорська допомога була одним із інструментів реалізації 

реформ після проголошення незалежності, адже її залучення зменшувало 

навантаження на державний бюджет, сприяло залученню світового досвіду та 

посилювало міжнародну співпрацю. 

Проаналізовано такі аспекти залучення міжнародної технічної допомоги як 

політична стабільність, чіткий курс реформ, дотримання курсу європейської 

інтеграції та відповідність нормативно-правової бази.  
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Залучення донорської допомоги як важливого допоміжного інструменту у 

розвитку демократії та громадянського суспільства сприяло ціннісним 

трансформаціям, розширенню освітніх програм та формуванню третього сектору в 

Україні.  

У цілому, проаналізований у дисертаційному дослідженні досвід залучення 

та використання міжнародної технічної допомоги у сфері розвитку громадянського 

суспільства та демократії є необхідним для означення основних парадигм 

становлення демократичних суспільно-політичних інститутів та поширення 

європейських цінностей. 

У висновках зазначається, що залучення міжнародної технічної допомоги 

починаючи із 1991 р. було необхідне, незважаючи на недостаню ефективність, 

оскільки це була додаткова сфера міжнародної співпраці, що несла освітньо-

просвітницькі та водночас й економічно-суспільні зміни. Для будь-якого проекту 

МТД було важливим навчити користуватися наявними ресурсами, а також уміти 

залучати та використовувати нові. 

Ключові слова: міжнародна технічна допомога (MTД), Україна, 

Європейський Союз (ЄС), Сполучені Штати Америки (США), Організація 

Об'єднаних Націй (ООН), допомога з розвитку, демократія, громадянське 

суспільство, розвиток, донор, реципієнт. 

SUMMARY 

Medvid V. O. Implementation of International Technical Assistance 

Programs and Projects in the Field of Civil Society and Democracy Development in 

Ukraine (1991-2014).  

Dissertation for obtaining the degree of the Сandidate of historical sciences in 

specialty 07.00.01 – History of Ukraine. – Institute of History of Ukraine of the National 

Academy of Sciences in Ukraine. Kyiv, 2020. 

This thesis addresses the issues of current and scantily studied in a historical 

context topic of comprehensive consideration of involvement and implementation of 
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international technical assistance (ITA) projects and programs in the field of democracy 

and civil society development in Ukraine during 1991-2014. 

The history of Ukraine is a centuries-old book of victories and struggles, so after 

Ukraine's declaration of independence in 1991, a new page of state formation has been 

opened. In addition to the difficult socioeconomic situation, an important challenge 

became formation of the Ukrainian self-identification, democratic values and civil society 

as a whole. It was necessary to differentiate the overarching influence of the state, as it 

was in the USSR, and to reach a new level of cooperation between a citizen and the state. 

In this context, researchers define civil society as one having a weight and playing a 

decisive role in protecting a person from possible authoritarianism and dictatorship. 

Therefore, the question of strong civil society formation in Ukraine was extremely acute. 

In this context, it was important to involve international experience, best practices in the 

field of private property restoration, create a broad network of NGOs, promote 

development of small and medium-sized businesses, popularize democratic values, 

innovations in education, etc. International technical assistance became such a window 

of opportunities.   

A comprehensive study of the implementation of ITA projects and programs in the 

field of democracy and civil society in the context of post-soviet space transformation 

processes is of considerable interest.  

Significance of the work is due to the need to study the key points in involvement 

and effective implementation of development assistance projects, existence of a public 

inquiry and this tool of international cooperation and its real assessment of the impact on 

social processes and contribution to the development of civil society. The study of ITA 

involvement in Ukraine is also important due to the insufficient study of the topic by the 

Ukrainian and foreign scientists.  

The scientific novelty of the thesis paper is to formulate and develop a significant 

topic that has not been the subject of study in historical science up to this day. For the 

first time, a number of unpublished materials from the Central State Archives of the 

Executive Authorities and Administration of Ukraine, the State Register of Projects and 
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ITA programs related to the implementation of development assistance in Ukraine have 

been brought into scientific circulation. 

Due to the study of a wide range of sources and literature, basic approaches to 

determining the nature of donor support have been considered, the regulatory, 

organizational foundations of the development assistance projects and programs, their 

promotion of civil society in Ukraine and development of democratic values have been 

identified. There were also identified the main challenges and issues regarding effective 

implementation of development assistance projects and possible solutions have been 

suggested. 

The thesis paper outlines the main stages of international cooperation in the 

implementation of development assistance projects, provides scientific positions on the 

impact of donor aid on economic, social, and political life of the recipient country. 

The research contains the analyzed data from the Ministry of Economic 

Development and Trade of Ukraine, the Central State Archives of Executive Authorities 

and Management regarding the number of registered projects for the period from 1991 to 

2014, the main areas of state policy involvement and formulation in the field of technical 

assistance. Particular attention is paid to the study of state-level strategies for the 

involvement of development assistance, which can help to consider key steps to form the 

European vector of Ukraine's foreign policy.  

The paper highlights the key points of Ukraine's international cooperation with the 

major technical assistance donors such as the European Union (EU), United Nations 

(UN), Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), United States of 

America (USA), Canada, The Federal Republic of Germany (Germany). Priority areas 

for the implementation of projects and programs on development assistance for each 

donor have been also identified, which allowed to balance interests of the parties. 

The thesis paper contains a comprehensive timeline of the main stages of donor 

support involvement and public policy making on ITA, as well as a comparative table of 

adopted state strategies on ITA. Analysis of thematic blocks of development assistance, 

as well as the tendency to change priorities is also of importance. 
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An attempt has been made to determine the impact of international technical 

assistance on the development of democratic and sociopolitical institutions in Ukraine in 

the independence period. In the course of the study, it was concluded that the 

implementation of international technical assistance projects was quite important for 

reform and implementation of programs of socioeconomic and sociopolitical 

development of Ukraine.  It was important to emphasize the thesis that donor assistance 

was an extremely important tool for the implementation of post-independence reforms, 

since its involvement reduced the burden on the state budget, facilitated international 

experience and strengthened international cooperation. 

Important aspects of involving international technical assistance such as political 

stability, a defined course of reform, adherence to the European integration and 

compliance with the legal and regulatory framework have been identified and analyzed.  

The involvement of donor assistance as an important supporting tool in promoting 

democracy and civil society has contributed to value transformation, expansion of 

educational programs and formation of a third sector in Ukraine.  

In general, the experience of involvement and using international technical 

assistance in the field of civil society and democracy, analyzed in the thesis paper, is 

important for defining the basic paradigms of establishing democratic sociopolitical 

institutions and popularization of the European values. 

I has been found that attracting international technical assistance since 1991 was 

extremely important, despite its lack of effectiveness, as it was an additional area of 

international cooperation that brought educational, economic, and social changes. For any 

ITA project, it is important to learn how to use the available resources, as well as to be 

able to involve and use the new ones. 

Key words: International Technical Assistance (ITA), Ukraine, European Union 

(EU), United States of America (USA), United Nations Organization (UN), democracy, 

civil society, development, donor, recipient. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження.  

Витоки міжнародної технічної допомоги (МТД) у сучасному її розумінні 

сягають другої половини ХХ століття та пов'язані із процесом відбудови повоєнної 

Європи. Надалі, такого роду підтримка почала надаватися розвинутими країнами-

донорами та міжнародними організаціями країнам, що розвиваються, з метою 

створення сприятливої основи для економічного зростання, поширення 

демократичних цінностей та розвитку людського потенціалу. 

Міжнародна співпраця України у контексті залучення технічної допомоги 

розпочалася після проголошення незалежності у 1991 р. та підписання відповідних 

угод про співробітництво і була покликана сприяти перш за все економічним та 

суспільно-політичним перетворенням. Важливість дослідження впровадження та 

реалізації проектів та програм МТД в Україні у сфері громадянського суспільства 

та демократії є актуальним тому, що ці напрями входять до найбільших векторів 

надання допомоги з розвитку, а також обґрунтовані важливістю у процесі відходу 

Української держави та суспільства від радянського минулого.  

Сучасна історіографія розглядає цей вид допомоги зазвичай як економічну 

складову міжнародної співпраці, залишаючи таким чином, поза фокусом такі 

важливі аспекти як обмін досвідом, надання матеріальної та експертно-

консультативної підтримки. Таким чином, останній аспект залишається 

маловивченим, а тому комплексне дослідження та аналіз досвіду залучення МТД в 

Україні в історичному контексті є актуальним.  

Розгляд практики використання донорської підтримки є на часі, оскільки 

допомагає підкреслити ключові моменти, проблемні питання та особливості 

реалізації проектів та програм МТД в Україні, що може бути враховано в 

подальшому розвитку міжнародної співпраці у векторі залучення допомоги з 

розвитку. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до Державної програми розвитку історичних досліджень 

України і є складовою частиною науково-дослідної теми «Україна між Сходом і 

Заходом: виклики цивілізаційного вибору (1990-ті - 2000 рр.) Інституту історії 

України НАН України (№ держ. реєстрації 0115U005827). 
Об’єктом дослідження є міжнародна співпраця України у сфері залучення 

міжнародної технічної допомоги. 

Предметом наукового дослідження є проекти та програми міжнародної 

технічної допомоги у сфері розвитку демократії та громадянського суспільства, їх 

реалізація та вплив на суспільно-політичне життя України.  

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють період із 

1991 по 2014 рр. Нижня хронологічна межа обумовлена здобуттям Україною 

незалежності та початком здійснення самостійної міжнародної політики. Верхня – 

визначена переломним етапом розвитку Української державності, подіями 

Революції гідності та підписанням Угоди про Асоціацію із Європейським Союзом, 

одним із найбільших донорів технічної допомоги для України. 

Територіальні межі дослідження охоплюють територію України в межах 

державного кордону. 

Метою дослідження є комплексне вивчення понять, системи залучення та 

використання міжнародної технічної допомоги в Україні з питань розвитку 

демократії та громадянського суспільства.  

Відповідно до поставленої мети сформульовані завдання дослідження: 

- здійснити аналіз стану наукової розробки теми та проаналізувати джерельну 

базу дослідження; 

- визначити розуміння терміну «технічна допомога» та його відмінність від 

фінансової, грантової, гуманітарної допомоги; 

- охарактеризувати систему залучення, використання та моніторингу допомоги з 

розвитку в Україні та визначити основні її етапи; 
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- проаналізувати нормативно-правову базу, що стосується залучення технічної 

допомоги; 

- проаналізувати та порівняти національні Стратегії залучення міжнародної 

технічної допомоги у сфері демократичних перетворень та громадянського 

суспільства; 

- дослідити співпрацю України із найбільшими міжнародними донорами і 

визначити актуальність та ефективність пріоритетних напрямів надання 

технічної допомоги для України; 

- охарактеризувати ключові проекти та програми технічної допомоги, визначити 

їх вплив на формування і розбудову громадянського суспільства та роль у 

суспільно-політичному розвитку України періоду незалежності.  

Методологічна основа дослідження визначена основними принципами 

наукового пізнання, зокрема історизму, системності, об’єктивності та логічності. 

Проаналізовано залучення міжнародної технічної допомоги в Україні через аналіз 

понятійного апарату, нормативно-правового забезпечення діяльності проектів та 

програм допомоги з розвитку, визначення найбільших донорів, пріоритетних 

напрямів технічної допомоги та їх вплив на розвиток громадянського суспільства 

та засад демократії. Використано загальнонаукові та спеціальні історичні, 

політологічні методи, що дозволили чітко визначити об’єкт та предмет 

дослідження. Конкретно-історичний характер роботи визначений комплексним 

історико-порівняльним та хронологічним підходом до висвітлення діяльності 

проектів та програм технічної допомоги у сфері сприяння розвитку громадського 

сектору та демократії в Україні. 

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що вперше в українській 

історичній науці було комплексно розглянуто та проаналізовано міжнародну 

технічну допомогу, що надавалася Україні у рамках міжнародної співпраці 

упродовж 1991-2014 рр. та її вплив на  суспільно-політичний розвиток держави. На 

основі широкої бази джерел та наукової літератури визначено основні сфери 
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залучення технічної допомоги, особливості її реалізації та вплив на суспільно-

політичний розвиток України в зазначений відрізок часу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання матеріалів, що подані в дисертаційному дослідженні представниками 

профільних міністерств, а також викладачами та науковцями у розробці лекційних 

та спеціалізованих курсів з новітньої історії України та міжнародних відносин. 

Апробація результатів дослідження була здійснена у формі доповідей на 

міжнародних наукових конференціях: ХІV Міжнародна наукова конференція 

студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 2016: Історія» 

(Київ, квітень 2016); IХ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та 

молодих учених «Дні науки історичного факультету» (Київ, квітень 2016); 

Міжнародна науково-практична конференція «V Міждисциплінарні гуманітарні 

читання» (Київ, жовтень 2016); XV Міжнародна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна – 2017: Історія» (Київ, 

березень 2017); ІІ Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та 

перспективи співпраці» (Київ, листопад 2017); ХІ Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки історичного 

факультету» (Київ, травень 2018); 

Ключові положення, результати та проблемні питання були опубліковані у 

6 статтях: 

- Медвідь В. Особливості залучення та використання міжнародної технічної 

допомоги в Україні / В. Медвідь // Часопис української історії. – 2016. –  Вип. 

33. – С. 59-66; 

- Медвідь В. Основні програми та інструменти допомоги Європейського 

Союзу Україні з питань розвитку громадянського суспільства та демократії 

(1992–2014 рр.) / В. Медвідь // Часопис української історії. – 2017. – Вип. 35. 

– С. 34-39; 

- Медвідь В. Міжнародна технічна допомога як один із напрямів міжнародної 

співпраці України (1992–2014 рр.): історіографія проблеми. / В. Медвідь // 
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Сторінки історії. – 2017. – Вип. 44. – С. 167-174; (видання включено до 

міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Web of Science); 

- Медвідь В. Основні етапи співпраці України з міжнародними донорами у 

сфері впровадження проектів міжнародної технічної допомоги (1992-2014 

рр.) / В. Медвідь // Європейські історичні студії. – 2017. – Вип. 8. – С. 221-

230; 

- Медвідь В. Міжнародна технічна допомога як один з інструментів сприяння 

розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні / В. Медвідь // 

Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. 

– К.: Гілея, 2018. – Вип. 131 (4). – С. 97-100. (видання включено до 

міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, SIS, InfoBase Index). 

Структура роботи зумовлена змістом проблеми, метою та поставленими 

завданнями. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що поділені на 

одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, 

додатків. Загальний обсяг дослідження – 232 сторінки, з яких основний текст 

складає 181 сторінку. Обсяг використаних джерел і літератури становить 32 

сторінки (276 бібліографічних позицій, з яких 58 – архівні джерела), додатки – 19 

сторінок. 
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РОЗДІЛ І. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Історіографія проблеми 

Після проголошення незалежності у 1991 р. Україна постала окремим 

суб'єктом міжнародних відносин на політичній карті світу зі своїми викликами та 

можливостями для розвитку. Довготривалий період відсутності суверенності 

призвів до слабкості громадянського суспільства та демократичних інститутів, 

тому власних ресурсів для становлення дієвої економічної та суспільно-політичної 

сфер в України було недостатньо. Зважаючи на підтримку західних країн та 

міжнародних організацій для України була важливою не лише кредитно-фінансова 

допомога, а й залучення кращих інституційних практик та досвіду. Так, у 1992 р. 

було підписано першу угоду про технічне співробітництво. 

Тематика залучення та використання міжнародної технічної допомоги (МТД) 

в Україні користується популярністю серед науковців, проте на сьогодні не є 

вичерпною. Перш за все, це може бути пов’язано із великою кількістю підходів до 

самого трактування поняття МТД та з чималим об’ємом матеріалів. Також варто 

зазначити, що актуальність діяльності проектів/програм допомоги з розвитку 

зросла паралельно із європейським вектором міжнародної співпраці України, 

активізація якого розпочалася із 2004 р., зокрема після подій Помаранчевої 

революції. Таку тенденцію можна прослідкувати на основі опублікованих праць з 

цієї теми після 2004 р. 

Сучасна історіографія розглядає міжнародну технічну допомогу найчастіше 

в економічному, правовому чи політичному ключах, тоді коли історичний аспект є 

залишається відкритим, тому важливим та актуальним. Такий варіант поділу 

історіографії, на нашу думку, є досить поверхневим і тому вважаємо, що основні 
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роботи варто поділити на кілька груп. Критеріями класифікації є тематичне 

спрямування, стан розробки та інформаційна вичерпність: 

1. загальні роботи з сучасної історії України, а також роботи, що стосуються 

вивчення термінології, витоків проблеми та її суті; 

2. теоретичні роботи: праці авторів, що досліджують особливості надання 

технічної допомоги, загальні принципи, вимоги країн-донорів та 

міжнародних організацій, а також вплив МТД на суспільно-політичну 

сферу; 

3. праці, у яких розглядається міжнародна допомога з розвитку у контексті 

юридичних, економічних, політичних та інших суспільних наук; 

4. дослідження соціологічних та аналітичних центрів.  

До загальних робіт з історії України варто віднести видання Національної 

академії наук України (НАНУ), а також роботи істориків В. А. Смолія, С. В. 

Кульчицького, О. С. Рубльова, В. Д. Барана, Ю. І. Шаповала, О. В. Гараня, В. М. 

Литвина, А. Г. Слюсаренка [216; 218] та ін. 

До праць, що розкривають понятійний апарат, визначення терміну МТД, його 

складові та окреслюються відмінності з іншими дотичними термінами відносяться 

роботи К. В. Плоского [252; 253], Т. В. Кожухової [224; 225; 226; 227], М. О. 

Михайлів [245; 246], С. Брауна [205], А. Шаха [274], К. Ланкастер [272] та ін. 

Науковець К. В. Плоский у низці статей досліджує термінологію міжнародної 

допомоги з розвитку, аналізує ключові етапи та проблеми у процесі становлення 

організаційно-правових засад залучення МТД [253]. Автор сформулював 

пріоритетні вектори, що потребують вивчення, зокрема методологічні аспекти 

залучення та оцінки МТД, можливості підвищення ефективності в процесі 

використання допомоги з розвитку. На основі цієї роботи, визначаємо такі 

пріоритетні проблеми теми як нерозвиненість методологічної бази, 

фрагментарність, брак наукових робіт із проблем міжнародної допомоги в галузі 

державного управління тощо. Як варіант покращення ефективності використання 

МТД, автор пропонує застосування практики відкритого діалогу донорських 
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організацій, органів влади з залученням представників громадянського 

суспільства. 

Питаннями співвідношення понять міжнародна технічна допомога та 

міжнародна гуманітарна допомога, а також розгляд їх як окремих юридичних 

категорій досліджує М. О. Михайлів [245; 246]. Вважаємо, що ідеї авторки досить 

чітко відображають фундаментальні відмінності цих понять та є достатньо 

обґрунтованими. 

Серед іноземних дослідників тематики допомоги з розвитку є С. Браун [205], 

магістр економіки в Кембриджському університеті, представник місії ООН в 

Україні з 1992 по 1996 рр. Дослідник аналізує витоки допомоги з розвитку, 

утворення та діяльність системи допомоги з розвитку ООН. Важливим є те, що 

науковець наводить основні визначення допомоги з розвитку, її види та цілі. Автор 

визначає технічну допомогу як урядову допомогу, що виконується через Комітет 

сприяння розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

з 1969 року. Це одне з перших ґрунтовних та комплексних досліджень, що 

стосується міжнародної технічної допомоги.  

Інший зарубіжний автор, американський журналіст А. Шах, що є автором 

статей популярного видання у сфері міжнародної політики – «Глобальні 

проблеми», визначив технічну допомогу як фінансову допомогу, що надається 

урядами та іншими установами для сприяння економічного, екологічного, 

соціального та політичного розвитку країнам, що розвиваються. А. Шах 

підкреслює основні виклики та проблеми, що пов’язані із залученням допомоги з 

розвитку країнам, які не можуть використати її як основу для економічного 

зростання [274].  

Експерт Дж. Стігліц, американський економіст, Лауреат Нобелівської премії 

у сфері економіки, професор Колумбійського університету у своїй книзі 

«Глобалізація та її тягар», розширив питання міжнародної допомоги в контексті 

світової глобалізації [275]. Проте на думку автора, міжнародна допомога не 
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виконала свою місію по зменшенню бідності та забезпеченню економічної сталості 

через низку економічних тенденцій та особливостей країн, яким вона була надана. 

Автори з однієї сторони визначають технічну допомогу перш за все із 

фінансової точки зору, проте на нашу думку, впускають при цьому такий важливий 

аспект як обмін досвідом та зосередження допомоги на інституційній сталості 

результатів впроваджених проектів та програм. 

До витоків іноземної допомоги з розвитку звертається у своїх роботах К. 

Ланкастер, професор Джорджтаунського університету, директор Центру 

міжнародних досліджень Мортара при університеті. Авторка досліджує 

термінологію, а також з’ясовує чинники, що впливають на надання технічної 

допомоги та їх цілі [272]. На нашу думку, її дослідження є важливим у визначенні 

хронології виникнення поняття міжнародної технічної допомоги, а також 

важливості мотивів держав-донорів у підтримці відповідного курсу зовнішньої 

політики. 

Роботи іноземних авторів є важливими для розуміння суті міжнародної 

технічної допомоги, іноземного досвіду у її наданні донорами та залученні 

країнами-реципієнтами. Також вони надають можливість вивчати теоретичну базу, 

методологічні підходи міжнародних наукових інститутів та шкіл. 

До окремого блоку варто віднести роботи, що стосуються міжнародної 

співпраці України, формування державної політики, розгляд економічно-

юридичного аспекту у сфері технічної допомоги, а також основні сфери її 

залучення. Сюди можна віднести таких авторів як І. А. Рудніцький [257], Р. В. 

Войтович [210], М. Сердюк [258], Г. З. Макота [235; 236; 237], С. Толстов [262] та 

ін. 

Автори М. Сердюк, М. Іжа, В. Кривцова [258] у своїй публікації розглядають 

міжнародну технічну допомогу у контексті програм регіонального розвитку та 

співпрацю між місцевими органами влади та міжнародними програмами. Також 

вони роблять спробу надати певні рекомендації, що стосуються впровадження 

програм з розвитку. Відповідно до наведених аргументів вони роблять акцент на 
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залученні до співпраці авторитетних громадських організацій, що на їх думку має 

сприяти більшому залученню технічної допомоги. 

Окремі аспекти залучення допомоги з розвитку у контексті глобалізаційних 

процесів у сфері державного управління розглядаються у доробках дослідниці Р. В. 

Войтович [210]. 

Вивчення підходів до трактування поняття міжнародної технічної допомоги 

у системі теорії державного управління, а також ключових принципів надання 

допомоги з розвитку Європейським Союзом Україні розглядаються у статтях Г. З. 

Макоти. Авторка зосереджується на застосуванні системного підходу до 

державного управління міжнародним технічним співробітництвом та посиленні 

інституційної спроможності через залучення інститутів громадянського 

суспільства [235; 236; 237]. 

Загальні тенденції діяльності міжнародних організацій в Україні, зміст та 

специфіка найбільших проектів розглянуті у статті С. Толстова. Автор виділяє 

діяльність ООН, Ради Європи та ОБСЄ як основних міжнародних донорів та 

прослідковує зміну пріоритетних напрямів діяльності після подій революції 

Гідності та окупації Криму Російською Федерацією (РФ) [262]. 

Основні тенденції надання допомоги з розвитку міжнародними 

організаціями, зокрема ЄС та ПРООН, визначення ключових напрямів 

фінансування описані у працях Т. В. Кожухової [224; 225; 226; 227].  

Співпрацю України та Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) у сфері розвитку ринкової економіки та демократії досліджує автор О. 

Шпакович. У статті увага зосереджена на нормативно-правовій базі та основних 

напрямах співпраці [265].  

Важливі аспекти надання Європейським Союзом технічної допомоги Україні 

розглянуті дослідником О. Лисенком [232]. У статті автор розкриває причини 

недостатньої ефективності використання коштів, наданих в рамках допомоги з 

розвитку, а також сформульовано рекомендації щодо збільшення обсягів 

фінансування проектів розвитку регіонів України. 
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Ключові особливості надання допомоги з розвитку в рамках Інструменту 

європейського сусідства та партнерства (ІЄСП) були сформульовані у праці під 

редакцією Н. Андрусевича [217]. У виданні проаналізовано основні програми ІЄСП 

загалом та для України, а також важливі механізми фінансування. 

М. Васильєва досліджує міжнародну політику Сполучених Штатів Америки 

через ракурс іноземної допомоги. Її доробок цікавим для нас є тому, що авторка 

розглядає надання технічної допомоги Україні, де однією з основних тез є те, що 

ключові напрями співпраці США та України продиктовані зовнішньополітичними 

та безпековими інтересами США [206; 207; 208].  

Експертка Л. Магдюк у своїх доробках торкається питання забезпечення 

рівних прав та можливостей в Україні шляхом залучення міжнародної технічної 

допомоги, а також визначає частку фінансування, що виділяється на сферу 

гендерної рівності. Авторка розкрила основи формування ринку допомоги з 

розвитку, взявши до уваги територіальний підхід у розподілі технічної допомоги 

[233].  

До наступного блоку праць варто віднести роботи, у яких досліджується 

МТД через призму окремих наукових галузей. 

Сучасний стан та перспективи залучення технічної допомоги у військовій 

галузі в інтересах розвитку системи підготовки національних контингентів та 

особового складу Збройних Сил України проаналізував І. Рудніцький [257]. Автор 

порівняв родові ознаки терміну «міжнародна технічна допомога» у соціально-

економічній та військовій сферах та окреслив основні механізми надання допомоги 

у військовій сфері. 

Юридичний аспект залучення міжнародної технічної допомоги розглядає у 

своїх працях І. Братко. Вона досліджує теоретико-методологічні особливості норм 

міжнародного права у сфері залучення та використання міжнародної технічної 

допомоги. Авторка зосереджує увагу на реальних механізмах реалізації глобальних 

та регіональних програм допомоги з розвитку [202; 203; 204]. 
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Із правової точки зору, питання залучення міжнародної технічної допомоги 

розкрила у своїх роботах П. Куліш. Авторка розглянула українське законодавство, 

що регулює міжнародну технічну допомогу в Україні, а також зробила акцент на 

особливості організаційної структури публічного управління у цій сфері [230]. 

Правові засади діяльності проектів допомоги з розвитку досліджує у своїх 

роботах О. Потапова [254]. Авторка підкреслює важливість допомоги з розвитку 

Україні, а також окреслює актуальність прийняття окремого закону, щоб визначити 

та розширити питання реалізації проектів та програм МТД.  

Одним із ключових дослідників міжнародної технічної допомоги в 

економічній науці є Л. Л. Кістерський [221; 222; 223], який у своїй монографії 

розкрив основні підходи до залучення міжнародної технічної допомоги та 

управління проектами. Автор наводить приклади міжнародного досвіду реалізацій 

програм та проектів технічної допомоги. У своїй книзі «Міжнародна технічна 

допомога: шляхи підвищення ефективності» він розглядає основні концептуальні 

засади надання допомоги з розвитку, механізми залучення МТД та наводить власні 

думки щодо підвищення ефективності управління проектами технічної допомоги у 

сфері ринкових перетворень в Україні. 

З економічної точки зору, міжнародну технічну допомогу досліджує Т. В. 

Липова [221; 222]. Авторка розглядає її як складову міжнародних економічних 

відносин, аналізує основні поняття з цієї теми, а також виділяє роль технічної 

допомоги для країн із перехідним типом економіки у передачі необхідного досвіду 

для прискорення ринкових трансформацій.  

У цьому ж ключі досліджують проблематику міжнародної технічної 

допомоги й такі дослідниці як В. В. Адамик, Н. В. Комар [200; 228]. Авторки 

вважають, що донорська допомога ще не продемонструвала свій потенціал щодо 

розв’язання проблеми бідності. Основними завданнями, на думку дослідниць, що 

знижують ефективність допомоги з подолання бідності є низький рівень 

інституційної інфраструктури, нерозвиненість громадського сектору, 

різновекторність проектів, їх ізольованість та дублювання.  
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У своїх публікаціях В. В. Адамик зосереджує увагу також на побудові 

стратегій як країни-реципієнта, так і країни-донора, оскільки, на її думку, лише 

спільне, скоординоване бачення проблеми може бути максимально ефективним 

при вирішенні поставлених цілей. Також мають бути враховані, на думку авторки, 

критерії ефективності, з урахуванням теоретичних підходів провідних фахівців з 

проблематики бідності. Дослідниця, порівнюючи рівень надання технічної 

підтримки країнам Центрально-східної Європи, індекс людського розвитку, яких є 

вищими від України, вважає, що кількість коштів допомоги Україні є на порядок 

меншою, що говорить, на її думку, про несприйняття України як держави, що 

зможе максимально використати отримані ресурси [200].  

Дослідниця О. О. Палюх у своєму доробку зосереджує увагу також на 

економічному аспекті залучення міжнародної технічної допомоги в Україні. 

Основний акцент роботи зводиться на дослідженні реформування системи 

залучення, використання та моніторингу допомоги з розвитку на основі 

консолідації донорських та бюджетних ресурсів для виконання державних програм 

розвитку України з урахуванням раціоналізації бюджетних видатків. Авторка 

зробила спробу узагальнити світовий досвід у сфері надання МТД, визначити 

вплив донорської допомоги на економіку країн-реципієнтів [250]. 

Серед зарубіжних авторів, хто досліджує міжнародну допомогу в контексті 

економічної співпраці є Р. Канбур, голова правління Всесвітнього інституту 

розвитку економічних дослідження ООН, співголова Наукової ради Міжнародної 

групи з питань соціального прогресу, член експертної групи високого рівня ОЕСР 

з питань вимірювання економічних показників. Важливим аспектом його робіт є 

те, що автор досліджує витоки допомоги з розвитку та прослідковує її еволюцію до 

сучасності і визначає вплив на економічний розвиток країн-реципієнтів [269]. 

Важливим питанням у сфері реалізації проектів та програм міжнародної 

технічної допомоги є питання моніторингу та оцінки результатів діяльності. Ця 

тематика висвітлена у працях дослідниці О. М. Мотузки [248]. Авторка розкрила 

особливості процесу формування системи показників статистики допомоги з 
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розвитку задля розширення аналітичних можливостей у комплексному 

дослідженні проблематики міжнародної технічної допомоги. 

О. Квятковська досліджує офіційну допомогу з розвитку у галузі міжнародної 

політики [219; 220]. Вона аналізує її на багатосторонньому та двосторонньому 

рівнях, дає історіографічний опис проблеми. Авторка визначає допомогу з 

розвитку як сукупність економічних, соціальних та технічних благ, наданих для 

розвитку певної країни [220]. 

Дослідження міжнародного досвіду використання технічної допомоги, а 

також її ролі у суспільно-політичних процесах досліджували А. Кудряченко, О. 

Шпакович, А. Вишневський, О. Врадій, І. Ткаченко, та інші [265; 208; 229; 211; 

261].  

Автори А. Вишневський та В. Нанівська [208] провели аналітичне 

дослідження, порівнявши основні проблеми координації міжнародної технічної 

допомоги, наданої Європейським Союзом, в Україні та Польщі. Воно є досить 

інформативним та корисним, оскільки було досліджено динаміку розвитку 

національної системи залучення та використання технічної допомоги в рамках 

програми ТАСІС в Україні та PHARE в Польщі. 

І. Ткаченко дослідив механізми залучення громадськості до процесів 

прийняття рішень у країнах Європейського Союзу, що є важливим з точи зору 

перейняття можливих механізмів для співпраці громадянських інститутів та 

міжнародних організацій [261].  

Важливе питання впливу міжнародної технічної допомоги на суспільно-

політичні процеси піднімає у своїх працях К. Піщикова, яка досліджує питання 

донорської допомоги США у побудові демократії в Україні. Авторка зосереджує 

увагу на аналізі поняття громадянського суспільства, демократії та основних 

інструментах їх побудови [273]. 

Тематику впливу технічної допомоги на розвиток інститутів громадянського 

суспільства розкриває у багатьох дослідженнях доктор історичних наук, член-

кореспондент НАН України А. Кудряченко [229]. Автор аналізує ефективність 
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ключових напрямів співпраці та механізмів взаємодії міжнародних організацій та 

неурядових організацій (НУО) у контексті становлення громадянського 

суспільства в Україні. Під загальною редакцією А. Кудряченка вийшла монографія 

«Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії», 

що є важливою для дослідження становлення інститутів громадянського 

суспільства в Україні.  

На базі Інституту всесвітньої історії НАН України була опублікована 

аналітична доповідь, присвячена ролі міжнародних організацій у діяльності 

інститутів громадянського суспільства в Україні, де під керівництвом А. 

Кудряченка, були зібрані праці ключових дослідників, зокрема С. Толстова, Т. 

Метельової, О. Врадія, І. Миклащука, О. Клименка та інших. У збірці представлено 

основні напрями діяльності міжнародних організацій задля розвитку неурядового 

сектору та формування його сталості, що значно збагатило теоретичну основу для 

дослідження. 

Цю тематику також досліджує у своїй статті І. Миклащук [244]. Важливість 

підтримки міжнародними організаціями третього сектору в Україні зумовлена 

відсутністю державної підтримки НУО. Основною проблемою, що заважає 

громадським організаціям підтримувати тривале партнерство з донорами, як 

визначає автор,  це неможливість визначати довгострокові пріоритети співпраці та 

невміння подавати заявки, дотримуючись вимог грантерів. Особливістю статті є те, 

що вона написана на основі проведеного інтерв’ювання представників неурядових 

організацій із різних регіонів України.  

О. Врадій дає оцінку проблем взаємодії донорських організацій та 

громадських організацій в Україні. У статті йдеться про значну залежність НУО від 

донорського фінансування, що унеможливлює сталий інституційний розвиток 

[211]. 

Окремою групою робіт є дослідження аналітичних центрів. Досить 

інформативними є аналітичні матеріали Благодійного фонду «Творчий центр 

ТЦК», що стосуються розвитку громадянського суспільства в Україні, оцінки 
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спроможності та перспектив розвитку неурядових організацій [122]. Дослідження 

цієї платформи, що тематично стосуються громадянського суспільства, для нас є 

важливими, оскільки вони базовані на соціологічних даних та включають у себе 

аналітичну складову. Для оцінки впливу міжнародної технічної допомогу на 

розвиток громадянського суспільства в Україні важливим є розуміння рівня 

спроможності неурядових організацій, їх сталості та ефективності. У цьому ключі 

дослідження БФ «Творчий центр ТЦК» щодо інституційної сталості ОГС є вкрай 

інформативним, оскільки містить дані щодо рівня спроможності, ефективності 

організацій, джерела їх фінансування тощо [166; 167; 168; 169]. 

Дослідження та аналітика Українського незалежного центру політичних 

досліджень (УНЦПД), матеріали Українського центру економічних та політичних 

досліджень ім. О. Разумкова у сфері демократичних перетворень та розвитку 

громадянського суспільства також виступають вагомим джерелом у пошуку для 

розкриття теми «третього сектору» в Україні, основні проблеми та перспективи 

подальшого розвитку [159]. 

До цієї ж групи історіографії належать окремі матеріали Національного 

інституту стратегічних досліджень [164], що стосуються розвитку громадянського 

суспільства в Україні. 

Аналіз історіографічних джерел підтверджує той факт, що в українській 

науці досі немає цілісного дослідження, присвяченого залученню міжнародної 

технічної допомоги в Україні та її впливу на розвиток демократії та громадянського 

суспільства. Водночас ці роботи дали змогу комплексно дослідити тему та 

виокремити важливі проблемні аспекти. 

1.2. Характеристика джерел 

Джерельна база є основою для будь-якого наукового дослідження, адже їх 

характеристика та аналіз надає можливість комплексно, системно та якомога 

точніше й об’єктивно розкрити необхідну тему. 
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У ході написання дисертаційного дослідження була проведена значна робота 

щодо пошуку, систематизації та аналізу джерельних ресурсів, що дало можливість 

повноцінно розкрити тему.  

Для підготовки роботи про міжнародну технічну допомогу у сфері розвитку 

демократії та громадянського суспільства були використані дані про проекти та 

програми ЄС, ОБСЄ, ПРООН, США, ФРН та Канади. 

Розглядаючи основні джерела, що стосуються питання залучення 

міжнародної допомоги в Україні, можна визначити такі їх види:  

- нормативно-правові (закони України, постанови, розпорядження 

Кабінету Міністрів України (КМУ), укази Президента України, 

міжнародні угоди); 

- довідково-інформаційні звіти, діловодна документація державних 

органів та установ, періодика;  

- документи, внутрішня звітність країн-донорів та міжнародних 

організацій (Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), Європейського Союзу, Програми розвитку Організації 

Об'єднаних Націй (ПРООН), Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі (ОБСЄ), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку 

Німеччини (BMZ),  Федерації канадських муніципалітетів (ФКМ); 

- статистичні джерела. 

На сьогодні, більшість цих джерел є відкритими для доступу у всесвітній 

мережі Інтернет, що досить полегшує роботу науковцям.  

Значний масив документів, що стосуються теми, знаходиться у 

Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України 

(ЦДАВО України). У ньому зберігається документація, звіти, офіційне листування 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента 

України, а також Центральної виборчої комісії. Для повного розкриття теми було 
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проаналізовано матеріали, що зберігаються у фонді Кабінету Міністрів України (ф. 

2), а саме – протоколи засідань, стенограми, службове листування з міжнародними 

донорами, постанови, що стосуються залучення технічної допомоги та відповідних 

рішень уряду [1-52].   

Найбільш цікавим для нас став опис № 15 фонду № 2, адже в цьому описі є 

справи, що стосуються міжнародних відносин України, зокрема листування 

міністерств із міжнародними організаціями та відповідними відомствами.  

Також були опрацьовані документи фонду Адміністрації Президента України 

(ф. 5233), зокрема офіційне листування із представниками міжнародних 

організацій та країн-партнерів у сфері співпраці, розробки спільних стратегій та 

розвитку двосторонніх відносин [53-58]. Тут стали важливими справи описів №1-

2, що містять інформацію про діяльність Міністерства закордонних справ, 

листування Адміністрації Президента із міжнародними партнерами та 

організаціями. 

Завдяки архівним матеріалам, ми змогли дослідити та оцінити 

загальноісторичний характер періоду, що розглядається, а також використали дані, 

часто неопубліковані, що стосуються залучення міжнародної технічної допомоги. 

Основні організаційно-правові засади допомоги з розвитку на сьогодні 

регулюються 21 рамковим міжнародним договором України та міжнародними 

угодами щодо впровадження програм співробітництва в різних сферах.  

До основних нормативно-правових актів, що регулюють технічну допомогу 

в Україні належить Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної 

системи залучення, використання, моніторингу міжнародної технічної допомоги» 

№153 від 15 лютого 2002 р. [96], яка надає тлумачення основних термінів, що 

стосуються міжнародної технічної допомоги. У 2009 р. було видане Розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань 

щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з 

міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 рр.» № 1156-р [101], 
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важливість якого полягала у формуванні актуальних для України напрямів 

залучення допомоги з розвитку. 

Тут важливим також є Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними 

фінансовими організаціями» № 1075-р від 20 жовтня 2011 р. [99]. 

До офіційних документів, що регулюють співпрацю України та 

Європейського Союзу належить Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

порядок організації роботи із підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні» 

№ 154 від 7 лютого 2007 р. [92].  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської 

Комісії у рамках TAIEX» № 316 від 9 квітня 2008 р. [82] регулювала до 2016 р. 

діяльність програм та проектів у рамках основних інструментів Європейського 

Союзу (ЄС).  

До цієї групи джерел, що регулюють співпрацю України та ЄС належать 

також постанови Кабміну «Про затвердження Порядку підготовки, виконання та 

проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки 

Європейського Союзу в Україні» № 841 від 15 вересня 2010 р. [84], «Про 

затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм 

прикордонного співробітництва ЄІСП» № 1111 від 8 грудня 2010 р. [83], «Про 

утворення Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю 

України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону» № 

994 від 21 вересня 2011 р. [103], укази Президента України «Про національного 

Координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу» № 1283 від 1 

листопада 2003 р. [91], «Питання забезпечення впровадження програми Twinning в 

Україні» № 1424/2005 від 6 жовтня 2005 р. [71]. 

Основним документом, що визначає правову базу співпраці України та ОБСЄ 

є Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією з безпеки 
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і співробітництва в Європі щодо створення нової форми співробітництва [66], що 

був ратифікований у 2000 р.  

Джерелами, що характеризують співробітництво України та Організації 

Об'єднаних Націй (ООН) у сфері залучення міжнародної технічної допомоги є 

Угода між Урядом України та Програмою розвитку Об'єднаних Націй від 1993 р. 

[118] та Рамкова програма партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 рр. 

[106]. 

Договори, що регулюють співпрацю України із основними країнами-

донорами є наступні, з США: Угода між Урядом України і Урядом Сполучених 

Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 

травня 1992 р. [117], Угода між Урядом США та Урядом України щодо реалізації 

програм та проектів міжнародної технічної допомоги у військовій сфері від 8 

грудня 1999 р., Угода між Урядом України та Урядом США про співробітництво у 

сфері науки та технологій від 4 грудня 1999 р., Меморандум про взаєморозуміння 

між Урядом Ураїни та Урядом США щодо основних напрямів та цілей програми з 

боку Агентства США з міжнародного розвитку у 2009-2010 рр. від 25 вересня 2009 

р., із Німеччиною – Рамкова Угода між Урядом України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина про консультування і технічне співробітництво від 29 

травня 1997 р. [107], Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво від 12 лютого 

2004 р. [115], Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина про фінансове співробітництво від 27 грудня 2006 р. [116], 

та Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки 

Німеччина про фінансове співробітництво від 26 березня 2008 р., із Канадою –  

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади 

стосовно канадської програми співробітництва від 24 жовтня 1994 р. [68].  

У 2007 р. згідно з Указом Президента України № 325/2007 Україна 

приєдналася до Паризької декларації щодо підвищення ефективності зовнішньої 
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допомоги від 2 березня 2005 р. [68], де визначаються основні зобов’язання 

держави-партнера.  

Загалом, в Україні створено розгалужену договірну та нормативно-правову 

базу технічного співробітництва з міжнародними донорами.  

Наступною важливою групою джерел є діловодна документація, звіти та 

довідково-інформаційні матеріали державних органів влади та періодика. Сюди 

відноситься Державний реєстр програм і проектів міжнародної технічної допомоги 

[61], який знаходиться в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. 

Реєстр ведеться з 1996 р., але лише з 2012 р. він є в доступі онлайн. Це дуже цінне 

джерело, проте є можливим для перегляду лише на запит або в режимі 

теперішнього часу.  

Для максимального розкриття теми, до уваги були взяті періодичні видання, 

такі зокрема як «Урядовий кур’єр», «Віче», «Держава і право», де часто 

опубліковувалися офіційні статистичні дані та статті, пов’язані із законодавством 

та громадянським суспільством. 

Наступним важливим блоком джерельної бази є офіційні звіти проектів та 

програм технічної допомоги, а також міжнародних організацій, зокрема Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Організації Об'єднаних Націй 

(ООН), Європейського Союзу [188],  Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі (ОБСЄ) [125-143], Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини 

(BMZ),  Федерації канадських муніципалітетів (ФКМ). Ця група джерел є 

важливою, оскільки містить інформацію що безпосередньо має відношення до 

особливостей реалізації проектів та програм міжнародної технічної допомоги в 

Україні, їх обсяги, проблеми та історії успіху. Беручи за основу ці дані, ми змогли 

визначити пріоритетні галузі допомоги з розвитку, визначити їх місце у підтримці 

розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні. 

Ще однією групою джерел, що варта уваги, є статистичні дані. Вони 

допомагають комплексно розкрити тематику, адже базуються на конкретній 
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інформації, що вагомо зменшує імовірний рівень суб`єктивності під час 

дослідження. Сюди відносяться публікації Інституту соціології НАН України [260], 

відомості Державної служби статистики України [60]. Окремих доробків, що 

стосувалися б залучення міжнародної технічної допомоги немає, проте є роботи, 

що стосуються основних сфер залучення МТД, зокрема про розвиток громадських 

організацій, малого та середнього бізнесу, масмедіа, рівня відкритості державних 

органів влади тощо. 

У процесі дослідження було охарактеризовано усі типи документів, що 

стосуються тематики міжнародної технічної допомоги. Наявність досить широкої 

джерельної бази значно посилила роботу, дозволила фахово розкрити проблему та 

виконати поставлені завдання.  

1.3. Теоретико-методологічні засади 

Процес дослідження дисертаційної теми, відповідно до принципів 

методології, можна поділити на два основні етапи: 

- емпіричний етап; 

- теоретичний етап [266].  

Упродовж першого етапу – емпіричного, було зібрано та розпочато первісне 

дослідження матеріалів, зокрема шляхом опису та статистики. Були опрацьовані 

основні тематичні фонди Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, 

матеріали, що знаходяться у вільному доступі Міністерства економічного розвитку 

та торгівлі України, матеріали комітетських слухань Верховної ради України, звіти 

країн-донорів та міжнародних організацій, дослідження науковців. Було 

підготовано перелік основних нормативно-правових актів, що стосуються 

міжнародної співпраці в тому числі із залученням технічної допомоги. 

Опрацьовано понятійний апарат, були визначені основні терміни та поняття, а 

також підходи до трактування визначень тематики міжнародної допомоги з 

розвитку.  
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Теоретичний етап супроводжувався глибоким аналізом зібраного матеріалу, 

було сформульовано постановку проблеми та виокремлено низку поставлених 

завдань. Були опрацьовані дані профільних міністерств, на основі яких було 

визначено основні напрями та тенденції залучення технічної допомоги упродовж 

досліджуваного періоду, підготовано статистичні дані. 

У процесі написання дисертаційного дослідження були використані такі 

загальнонаукові методи як емпірико-аналітичний, синтезу, індукції, дедукції, а 

також конкретно-наукові, історичні – такі як хронологічний, логічний, 

порівняльний та статистичний. 

Емпірико-аналітичний та метод синтезу надали можливість максимально 

детально опрацювати науково-теоретичну базу співпраці України із низкою 

іноземних держав та міжнародних організацій у напрямі залучення та 

використання міжнародної технічної допомоги. Завдяки цим методам було 

визначено, що сфера розвитку демократії, верховенства права та громадянського 

суспільства є однією із найбільш актуальних та запитуваних. Варто зауважити, що 

робота подана у хронологічній послідовності. 

Для того, щоб комплексно, системно та максимально інформативно розкрити 

тему, було застосовано метод індукції та дедукції. Шляхом індукції, що означає 

форму пізнання від конкретного до загального, було сформульовано загальні 

тенденції надання допомоги з розвитку на основі реалізації окремих проектів та 

визначено найбільших донорів. Інший метод дослідження – дедукції дозволив 

обґрунтовано припустити найбільш ключові сфери технічної допомоги та їх 

взаємозалежність із суспільно-політичними подіями в Україні. 

Використовуючи аналітичний та порівняльно-історичний підходи було 

визначено основні етапи залучення проектів допомоги з розвитку та їх реалізація в 

Україні. Окрім цього, це дало можливість переглянути особливості становлення 

України як незалежної держави на міжнародній арені, визначивши пріоритетні 

сфери та особливості співпраці. Враховуючи, що застосування методу аналізу та 

синтезу сприяло створенню цілісності картини дослідження, це дозволило 
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комплексно поглянути на проблематику надання міжнародної технічної допомоги  

Україні, визначити понятійний апарат, основні методи та інструменти залучення 

проектів допомоги з розвитку у сфері демократії та громадянського суспільства. 

Важливе місце серед застосованих методів мав статистичний, адже завдяки 

аналізу кількісних даних було окреслено ключові тенденції залучення проектів та 

програм міжнародної технічної допомоги та створено цілісну картину співпраці 

України із міжнародними донорами. 

Порівняльний метод сприяв визначенню спільних та відмінних рис у 

залученні та реалізації окремих проектів та програм, а також у різних підходах їх 

впровадження, моніторингу та оцінки. 

Також був використаний метод комплексного підходу, завдяки якому було 

висвітлено тему максимально цілісно, об’єктивно та в контексті суспільно-

політичного життя держави у визначений період.   

Працюючи із офіційними джерелами, а саме законодавчими актами, звітами 

міжнародних договорів, було застосовано системний та структурний підходи, що 

дозволили визначити основні напрями співпраці у сфері допомоги з розвитку, а 

також їх ефективність і взаємозалежність із суспільно-політичними складовими. 

Системний аналіз став методологічною основою дисертаційної роботи, оскільки 

надав можливість розкрити основні завдання упродовж усіх етапів дослідження. 

Також ми намагалися дотримуватися основних принципів вивчення 

історичних подій та фактів, таких як принципи історизму та об’єктивності, що 

надало можливість розглянути ключові події протягом визначеного періоду, що 

стосувалися співпраці України із міжнародними донорами у сфері технічної 

допомоги.  

Відповідно до принципу історизму, історичні факти, події розглядалися у 

контексті певних історичних обставин, тому дослідження реалізації проектів та 

програм технічної допомоги з розвитку демократії та громадянського суспільства 

подавалися через призму суспільно-політичних та економічних подій в Україні 

упродовж 1991-2014 рр. 
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У роботі наведено ключові позиції позитивного та критичного впливу 

технічної допомоги для країн-реципієнтів у відповідності до принципу 

об’єктивності.  

Під час дослідження теми також мав місце міждисциплінарний підхід, що 

полягав у використанні не лише понятійного апарату історичної науки, а й 

політологічної, економічної, соціологічної та юридичної термінології. На основі 

проаналізованих кількісних даних, що стосуються проектів та програм технічної 

допомоги в Україні, було проведено статистичний аналіз, який було візуалізовано 

у вигляді діаграм. Оскільки тема дослідження тісно переплітається із нормативно-

правовими актами, що регулюють діяльність проектів міжнародної технічної 

допомоги, важливим підходом був юридично-правовий, що дав змогу більш 

детально розкрити основні завдання роботи. Застосування міждисциплінарного 

підходу дало змогу ґрунтовно та комплексно розкрити зміст дослідження. 

Методологічною основою дослідження також можна вважати ключові тези 

концептуальних підходів міжнародної політики З. Бжезінського та Г. Кіссинджера. 

Це можна розглядати через залучення міжнародної технічної допомоги, оскільки 

вона слугувала одним із аспектів сформованої З. Бжезінським стратегії закордонної 

політики США у період «холодної війни» та на поч. ХХІ ст. і відповідала політиці 

посиленню впливу США у світі [200]. Підтримка демократичного розвитку 

України слугувала своєрідним зміцненням форпосту для стримування Росії і таким 

чином убезпечення розстановки сил на міжнародній арені на користь США.  

Таким чином, для дисертаційного дослідження, було використано низку 

загальних та спеціальних наукових методів, що дозволило максимально 

об’єктивно, комплексно, послідовно та логічно розкрити тему залучення технічної 

допомоги в Україні. Сукупність усіх зазначених методів та принципів забезпечила 

наукову достовірність результатів дослідження теми, що відповідають поставленій 

меті та завданням. 

Висновки до розділу 1 
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Зважаючи на чималий доробок наукових праць, що стосуються реалізації 

проектів та програм міжнародної технічної допомоги в Україні у контексті 

міжнародної співпраці, економіки чи права, все ж можна стверджувати про 

актуальність теми в історичному розрізі.   

Варто зазначити, що аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових праць 

говорить про те, що дослідники по різному оцінюють факт залучення донорської 

допомоги з розвитку, визначаючи як позитивний так і негативний вплив на 

економічні та суспільно-політичні перетворення. Огляд основних робіт дав змогу 

розкрити тему, а також значно розширити коло поставлених завдань та більш 

об’єктивно оцінити науковий стан розробки проблеми. Аналіз літератури, що 

стосується питання залучення міжнародної технічної допомоги в Україні в першу 

чергу дозволяє говорити про наявні тенденції серед науковців у сприйнятті 

донорської допомоги як форми міжнародної співпраці чи навіть міжнародної 

політики. На разі, можна стверджувати про те, що більшість дослідників схиляється 

до думки про низький рівень засвоєння міжнародної технічної допомоги, 

відсутність чіткої системи індикаторів та механізмів дослідження впливу допомоги 

з розвитку на суспільно-політичні трансформації в Україні [240]. 

Джерельна база роботи є значною і включає в себе як архівні матеріали, так і 

низку нормативно-правових документів, міжнародних угод, звітних матеріалів, 

стенограм засідань ВРУ та Кабміну. У комплексі це дало можливість вперше 

опублікувати певні матеріали та більш широко охопити тему. 

Теоретико-методологічна основа дослідження та сукупність наукових 

підходів та концепцій дали змогу висвітлити тему, зберігши об’єктивність, 

науковість роботи та сформулювати висновки до поставлених завдань. 
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РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА: ОСНОВНІ 

ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

2.1 . Визначення та суть донорської підтримки країнам, що розвиваються 

Міжнародна технічна допомога (МТД) розглядається зазвичай як фінансово-

експертна підтримка країнам, що розвиваються, проте на разі, можна говорити про 

цей напрям співпраці як важливу частину міжнародної політики, пріоритетом якої 

є не лише економічні, а й суспільно-політичні мотиви. Цей вид допомоги є одним 

із видів проектної офіційної допомоги з розвитку, що включає у себе окрім 

матеріально-технічної підтримки, також інформаційно-консультативну та 

фінансову. 

Витоки міжнародної технічної допомоги науковці відносять до поч. ХХ 

століття, визначаючи кілька аспектів – це зокрема інвестиції, гуманітарна 

допомога, матеріально-сировинні ресурси тощо. 

Чимало дослідників вважають, що початок технічної допомоги варто 

розглядати із часів колоніальної допомоги метрополій. На нашу думку, це можна 

навести як приклад тільки за формою допомоги, проте із кардинально іншою по 

суті, так зокрема, фінансові ресурси, що надавалися Великою Британією своїм 

колоніям після Першої світової війни можна розглядати як первісний приклад 

міжародної технічної допомоги. У 1929 р. британський уряд ухвалив перший закон 

«Про колоніальний розвиток», на меті якого було надання цільових коштів для 

економічного розвитку колоній [270, с. 12]. Відповідно до закону, частина бюджету 

метрополії (приблизно 1 млн фунтів стерлінгів) [269] щорічно виділялася на 

розвиток інфраструктури, електрифікацію, побудову водогонів залежних 

територій, тощо – таким чином завдяки прийнятій нормі зазнавала змін і сама 
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колоніальна політика. Тому саме технічну допомогу можна вважати первинною 

формою зовнішньої допомоги, але лише з точки зору виду допомоги, а не мотивів.  

Деякі науковці, в такому ж ракурсі, розглядають і політику добросусідства 

адміністрації президента США Ф. Рузвельта, що була розгорнута для країн 

Латинської Америки у 1930-40-ві рр. 

Гуманітарну допомогу, продовольство, технічну базу та сировину, в свою 

чергу, надавали Американська адміністрація допомоги (АРА, American Relief 

Administraion), програма ленд-лізу, ЮНРРА (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration) та План Маршалла після Другої світової війни. Ці програми не 

можна віднести до міжнародної технічної допомоги у тому визначенні, що є зараз, 

проте їх можна вважати базовими для виокремлення технічної допомоги як 

складової допомоги з розвитку. 

Діяльність вище названих організацій та програм можна розглядати в 

ретроспективі надання допомоги Україні, адже кожна із них у певний період 

реалізовувалася на території українських земель. 

Так, діяльність Американської адміністрації допомоги була розгорнута на 

території РСФРР, відповідно до договору, що був підписаний сторонами 20 серпня 

1920 р. [247, с. 89]. У 1922 р. така ж угода вже була підписана із УСРР і того ж року 

в південних областях УСРР стартувало надання гуманітарної допомоги, що була 

необхідна після наслідків Першої світової війни та неврожаю, що спричинив голод 

у цьому регіоні. Відповідно до угоди, організація передавала продукти харчування, 

одяг і медикаменти постраждалим. Згодом, у 1923 р. надання допомоги було 

призупинено, в основному через побоювання радянської влади поширення 

антибільшовицької пропаганди представниками американської спільноти. 

Діяльність АРА була спрямована на гуманітарну сферу, тоді як, програма 

ленд-лізу, започаткована у 1941 р. США, у рамках якої країнам Антигітлерівської 

коаліції, в тому числі СРСР постачалася військова техніка, нафтопродукти та інше 

майно – стосувалася напряму військової підтримки [263, с. 122]. Ленд-ліз був 

своєрідним поєднанням допомоги на безоплатній основі та на умовах 
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довгострокової оренди чи кредитування. Загалом, до закінчення Другої світової 

війни, СРСР отримав від США поставок військової техніки та сировини на суму від 

9,8 до 11 млрд дол. США [215, с. 111]. Ця програма у свою чергу надавала низку 

переваг для країни-донора, враховуючи відтермінування вступу США до війни та 

додаткові замовлення для військового виробництва, що сприяло розвитку 

економіки, а також вигідні умови позики.  

У 1943 р. була створена ще одна донорська міжнародна організація – 

Адміністрація ООН для допомоги та відбудови (ЮНРРА). Як і попередні установи, 

ЮНРРА була створена для ліквідації наслідків війни. Суть організації полягала в 

наданні країнам, що постраждали у війні, продовольства, медикаментів тощо. 

Бюджет ЮНРРА складався на основі внесків країн-членів, що не були окуповані. 

УРСР приєдналася до Адміністрації у грудні 1945 р. і до кінця наступного року до 

України було направлено матеріальної допомоги на суму близько 215 млн дол. 

США [249, с. 57]. 

Початок модерного розуміння поняття допомоги з розвитку – це період після 

Другої світової війни та Холодної війни зокрема. Запущена в 1948 р. у США 

масштабна програма допомоги, Європейська програма відродження або План 

Маршалла, була спрямована не лише на повоєнну відбудову, але й на зміцнення 

зв’язків із західноєвропейськими державами з метою обмеження впливу СРСР 

[198].  У 1949 р. ООН було створено Спеціальний фонд у галузі економічного 

розвитку, в рамках якого діяла Розширена програма технічної допомоги [221, с. 58], 

на основі яких у 1965 р. була створена одна із найбільших організацій 

багатосторонньої допомоги – Програма розвитку ООН (ПРООН), яка підтримує 

стратегічні ініціативи з розбудови спроможності, спрямовані на сталий людський 

розвиток та економічне зростання і сьогодні [163]. 

Фактично, можна стверджувати, що основи для допомоги з розвитку були 

закладені кризовими явищами, такими як війни, гуманітарні катастрофи тощо. 

Підтримка, що надавалася країнам, відповідно до програми АРА, ленд-лізу, 

ЮНРРА носила більшою мірою гуманітарний, а також військовий аспекти.  
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Виходячи із сучасної термінології такі види підтримки не належать до 

міжнародної технічної допомоги, проте вони стали першоосновою, що згенерували 

такий вид міжнародної співпраці як міжнародна технічна допомога. 

Поряд із терміном «міжнародна технічна допомога» (МТД) досить часто 

вчені вживають такі терміни як «офіційна допомога з розвитку» (ОДР), «донорська 

допомога», «міжнародна допомога» тощо. Іноземні видання натомість дають 

визначення МТД як вид фінансової допомоги, що надається урядами або іншими 

установами для сприяння економічного, соціального, екологічного та політичного 

розвитку країнам, що розвиваються [183]. Іноземна допомога як поняття більш 

широке може включати передачу фінансових ресурсів або товарів, або ж технічних 

консультацій та навчання. Ресурси можуть бути у формі грантів або пільгових 

кредитів, наприклад, експортних кредитів. В цьому контексті найбільш поширеним 

типом зовнішньої допомоги є саме офіційна допомога з розвитку, яка спрямована 

на сприяння розвитку суспільно-економічного блага і включає в себе проектну 

допомогу [276].  

Загальноприйняте визначення технічної допомоги датують кінцем 1960-х рр., 

коли Комітет сприяння розвитку Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР) відокремив від надходжень фінансових ресурсів компонент, який 

назвали «офіційна допомога з розвитку» [204, с. 74]. ОЕСР визначає офіційну 

допомогу з розвитку як гранти та кредити, надані країнам чи територіям, що 

входять до списку реципієнтів Комітету сприяння розвитку ОЕСР та 

багатостороннім агенціям, що:  

а) здійснюються офіційно;  

б) основною метою є сприяння економічному розвитку та добробуту;  

в) надаються на пільговій основі, де позика має грантовий елемент не менше 

25%. 

Окрім фінансового аспекту сюди входить і технічна допомога, тоді коли 

гранти, позики, пенсії, страхові виплати, кредити для військових цілей 

виключаються [186]. 
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Щодо останнього виключення існують певні неточності, зокрема якщо деякі 

донори вкладають кошти у створення або модернізацію інфраструктури в зонах, які 

прилеглі до військових баз чи об’єктів, які сприяють розвитку регіону в цілому 

[204, с. 76]. Відповідно до статуту, ОЕСР фінансується країнами-членами, внесок 

яких залежить від їх частки «економічної ваги». За таким принципом, США 

сплачують суму, що становить близько 25% бюджету цієї організації [37, арк. 14]. 

Такої схеми формування та використання бюджету, цілком чи частково, 

дотримуються фактично усі міжнародні організації, зокрема ООН, НАТО, ЄС. 

Офіційна допомога з розвитку є урядовою допомогою, що надається через 

Комітет сприяння розвитку ОЕСР з 1969 р. [186]. На теперішній момент, 

організація об'єднує 34 найбільш економічно розвинених країн світу – більшість 

держав Європейського союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Японія та 

інші [45, арк. 2]. Зміцнення взаємних відносин України з ОЕСР є важливим 

імпульсом у інтеграції до європейської та світової економічної системи. 

Цей вид допомоги також розглядають як сукупність державних ресурсів, що 

надаються країнами з розвинутою ринковою економікою країнам, які розвиваються 

та країнам з перехідною економікою, з офіційних джерел та на пільгових умовах з 

метою прискорення економічного та соціального розвитку [221, с. 15]. 

Технічну допомогу, в той же час, ідентифікують як ресурсну базу, що 

надається для реконструкції інфраструктури, інститутів демократії, економіки, а 

основними вимогами визначають відновлення власності та інфраструктури, 

демократизацію суспільних відносин, підтримку верховенства права, а також 

сприяння макроекономічному середовищу [220, с. 37]. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 153 від 15 лютого 

2002 р., міжнародна технічна допомога це – «фінансові та інші ресурси та послуги, 

що відповідно до міжнародних договорів України, надаються донорами на 

безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України» [96].  

Порівнюючи визначення технічної допомоги в міжнародному праві та 

українському законодавстві, бачимо, що термін, затверджений Кабінетом 
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Міністрів України є більш чітким, оскільки не включає в себе кредити та позики, 

які передбачені визначенням ОЕСР. 

Таким чином, випливає, що міжнародна технічна допомога – це складова 

офіційної допомоги з розвитку, яка зосереджена на передачі країнам-реципієнтам 

в основному необхідних знань, досвіду, матеріально-технічної бази з метою 

сприяння економічним та суспільно-політичним трансформаціям. Також варто 

відрізняти МТД від гуманітарної допомоги, яка в свою чергу є короткостроковою 

та діє з метою ліквідації гуманітарної катастрофи.  

Окрім того, різними поняттями є фінансова допомога, яка призначена для 

поповнення фінансових ресурсів країн-реципієнтів чи компенсація внутрішніх 

ресурсів через брак заощаджень, та технічна допомога, мета якої – доповнити та 

підвищити рівень необхідних для розвитку знань, навичок, кваліфікації.  

Остання має чітку втілену форму – це кваліфіковані експерти для навчання 

персоналу, організовані курси для перекваліфікації тощо. Це також передача прав 

користування інтелектуальною власністю, надання обладнання, передових 

технологій, комп’ютерної техніки, електронних систем обліку й управління, 

скерування експертів з метою підвищення продуктивності праці і капіталу [228, с. 

58]. 

Технічну допомогу визначають також як форму допомоги, використання якої 

перебуває під контролем донорів, де цілі та структура технічної співпраці 

окреслюються в процесі консультацій між донорами та реципієнтами, а вибір 

експертів, навчальних інституцій значною мірою залежать безпосередньо від 

донорів [204, с. 91]. 

На нашу думку, чудовим прикладом як відрізнити технічну допомогу від 

інвестиційної, гуманітарної чи іншої міжнародної підтримки є визначення О. 

Трегуб, яка була директором Департаменту міжнародних програм в Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі України впродовж 2015-2017 рр., за словами якої: 

«розвиток держави можна уявити як будівництво будинку, де технічна допомога – 

це донори, що оплатили консультантів, які провели тренінг як закладати фундамент 
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чи намалювали план будівництва; інвестиційний грант – це коли донори дали 

гроші конкретно на закупівлю цегли і оплатили кладку цегли; бюджетна 

підтримка – донори дали гроші, щоб закупили необхідні матеріали і оплатили 

роботи по будівництву; освітні обміни – донори відправили інженерів на навчання 

в університети США; передача обладнання і товарів – донори надіслали черепицю 

безкоштовно з-за кордону; кредитний проект розвитку МФО – донори дали 

пільгову позику для побудови даху (матеріали плюс робота), із позики оплатили 

тренінг, який навчить як класти дах; регіональні програми співробітництва – 

донори сказали подавати заявки у фонди, із яких теоретично можна взяти 

безповоротні кошти для будинку, але їх можуть забрати сусіди, які будують інші 

будинки, якщо не поспішити; макрофінансова допомога – донори позичили гроші 

на будь-яку нагальну потребу, наприклад оплату боргу за світло у будинку; 

гуманітарна допомога – донори терміново дали насос, який відкачав воду, коли у 

прорвало трубу» [171]. 

Тож, на цьому прикладі ми чітко бачимо різницю між різними видами 

міжнародної підтримки, і в свою чергу маємо ключовий аспект МТД – це сприяння 

новим знанням, досвіду та використання власних наявних ресурсів. 

Проте відповідно до чинного законодавства, технічна допомога може 

залучатися не лише у вигляді майна, а й фінансових ресурсів та навчання [96]. 

Такий підхід підкреслює усі можливі заміщення понять, більше того, на 

сьогодні, це одна із ключових питань – проблема у комплексному визначенні 

міжнародної технічної допомоги.  

Ми вважаємо, що доцільним буде формулювання міжнародної технічної 

допомоги як виду донорської допомоги, метою якої є надання інституційної 

підтримки у вигляді матеріально-технічної бази, консультативно-експертних, 

навчальних послуг тощо і яка надається на вирішення конкретної цілі.   

Технічна допомога включає різні види заходів, що покликані покращити 

технічні, економічні та організаційні можливості країн, які розвиваються. Загалом 

це інтелектуальна та практична допомога, що включає делегації експертів та 
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консультантів, розробку підручних матеріалів та обладнання, навчальні та 

тренінгові курси, що впроваджуються в рамках певного проекту в країні-

реципієнті. В сучасній термінології поняття «допомога» часто витісняється 

терміном «співпраця», що має на меті урівняти учасників міжнародних 

економічних відносин [182, с. 144].  

До основних критеріїв класифікації ресурсів технічної допомоги визначені 

такі як передача ресурсів у втіленій формі, безвідплатна і неповоротна основа 

використання, обумовлене цільове використання на потреби розвитку реципієнта 

[231, с. 4].  

У свою чергу, розрізняють такі види технічної співпраці як інвестиційне 

технічне та незалежне технічне співробітництво [204, с. 92]. До першої категорії 

належить моніторинг можливостей та ситуації, а також діяльність, що спрямована 

на покращення умов для реалізації того чи іншого проекту. Незалежне технічне 

співробітництво передбачає безпосереднє надання ресурсів, що призначені для 

передачі знань та кваліфікації технічного та адміністративного характеру. 

Міжнародну технічну допомогу не можна виключно тлумачити як незалежні 

ресурси для розвитку, адже вони надаються з певною метою та за певних умов. 

Важливою умовою залучення будь-якої міжнародної технічної допомоги для країн, 

що розвиваються є політична стабільність та визначений курс реформ та 

відповідність нормативно-правової бази [221, с. 24], також сюди можуть бути 

віднесені вимоги такі як дотримання курсу євроінтеграції, якщо це стосується 

країни-претендента на вступ до Європейського Союзу.  

Не менш важливим фактором залучення донорської допомоги є також 

наявність інститутів громадянського суспільства1, які часто стають фундаментом 

для ефективного використання міжнародної технічної допомоги. До інститутів 

третього сектору відносять громадські організації, асоціації та будь-які легальні 

 
1  Інститути громадянського суспільства – громадські об’єднання, релігійні, благодійні 
організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх 
об’єднання, недержавні засоби масової інформації, легалізовані відповідно до законодавства 
України; 
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недержавні об’єднання. Ефективні інституції та політичні вектори, а також розумне 

використання, грають головну роль в забезпеченні ефективного використання 

ресурсів та вивільнення додаткових засобів для реалізації цілей сталого розвитку 

[188]. Важливою умовою також є наявність відповідного правового регулювання 

надання підтримки в цілях розвитку. 

Експерти та дослідники, в свою чергу зазначають, що міжнародна технічна 

допомога зможе стати ключовим інструментом для країн, що розвиваються у 

посиленні інституційної спроможності, економічної інфраструктури та таким 

чином привабити іноземні інвестиції, що в свою чергу, позитивно вплинуть на 

економічний розвиток, поширення демократичних цінностей, збереження екології 

та викорінення бідності у цілому [227, с. 23].  

За принципом залучення міжнародної технічної допомоги розрізняють 

двосторонню та багатосторонню допомогу. Іноді виділяють ще приватну допомогу, 

яка надходить через приватні іменні фонди, проте ми не будемо на ній 

зосереджувати увагу, оскільки вона не є складовою офіційної допомоги з розвитку. 

Двостороння технічна допомога надається безпосередньо через 

уповноважені державні органи країни-донора напряму країні-реципієнту і є 

найбільш поширеним видом співпраці. В такому разі, окремі уряди є і джерелами, 

і каналами допомоги, вони асигнують допомогу та визначають її пропорційний 

розподіл та використання під час переговорів із реципієнтами [204, с. 84]. Такими 

уповноваженими інституціями можуть бути агентства, інститути, департаменти, 

такі як наприклад – Агентство США з міжнародного розвитку у США (USAID), 

Департамент з міжнародного розвитку у Великій Британії (DFID), Федеральне 

міністерство економічної співпраці та розвитку (BMZ), Німецька служба розвитку 

(DED) та Німецька агенція з міжнародної співпраці (GIZ) у Німеччині тощо [220, 

с. 7].  

Серед країн, що надають міжнародну технічну допомогу на двосторонній 

основі є США, Німеччина, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ірландія, 

Іспанія, Італія, Канада, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія та Швеція.  
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Багатостороння допомога може бути визначена як залучення коштів через 

міжнародні організації для фінансування програм та проектів в країнах, що 

розвиваються [182, с. 145]. До таких організацій належать Європейський Союз 

(ЄС), Організація Об’єднаних Націй (ООН), Світовий банк, Європейський банк 

реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд тощо. Реалізація такого 

роду допомоги здійснюється через створені офіційні фонди, проекти та програми, 

що здійснюють адміністрування використання цільових коштів [221, с. 25].  

Суть багатосторонньої допомоги в тому, що донори та реципієнти однаково 

роблять внески та мають право голосу при вирішенні питань розподілу та 

використання ресурсів. Як визначають дослідники, цей вид допомоги має переваги, 

а саме – незалежність від політичного та комерційного тиску, а також більш швидке 

реагування на потреби реципієнтів [204, с. 85]. 

Існують також колективні двосторонні угоди, які укладаються між 

двосторонніми та багатосторонніми каналами надання допомоги з розвитку, і в 

яких групи донорів погоджуються внести свої ресурси до загального фонду. Так, 

Європейський Союз має власну програму допомоги, що ґрунтується на внесках 

країн-членів. 

Важливим аспектом розуміння міжнародної технічної допомоги є вірне 

сприйняття терміну «проект» та «програма».  

Відповідно до українського законодавства, проект це – не що інше як 

«документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (донорів1, виконавців, 

 
1  Донор - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи або 
організації, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають 
міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України 
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бенефіціарів 1 , реципієнтів 2 ), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей 

надання міжнародної технічної допомоги упродовж установлених строків», 

програма, у свою чергу, «це – проекти, об'єднані для досягнення спільної мети» 

[96]. 

Таким чином, можна узагальнити, що міжнародна технічна допомога 

впроваджується шляхом реалізації того чи іншого проекту чи програми, які є 

своєрідними інституційними рамками, в межах яких використовуються цільові 

донорські кошти. Проект – це інструмент міжнародної технічної допомоги. 

Проект визначають також як частину допомоги, яка має адміністративне та 

програмне призначення, яке обмежене в часі та містить у собі пакет послідовно 

пов’язаних ресурсів [204, с. 93]. Проекти зазвичай відповідають визначеній низці 

цілей та виконуються через єдину адміністративну одиницю в країні-реципієнті. 

Важливим аспектом є наявність кінцевих результатів, що полегшує підзвітність як 

для донорів, так і для реципієнтів. Проект надає можливість аналізу, що допомагає 

в свою чергу донорській установі визначити ступінь реалізації поставлених цілей. 

Така оцінка допомагає з’ясувати можливе перевищення або недовикористання 

бюджету, беручи до уваги технічні, навчальні, економічні, фінансові аспекти. 

Чимала кількість джерел донорської допомоги сприяє вдосконаленню 

координації допомоги, що означає підвищення ефективності використання 

реципієнтом наданих ресурсів. Загалом, виділяють такі типи координації допомоги, 

які відповідають зобов’язанням партнерів, як спільні консультації, зосередження та 

оперативна координація [204, с. 159]. 

 
1 Бенефіціар – центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких належить 
формування та/або реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де 
передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання 
проекту (програми), виконавчий орган місцевого самоврядування, юрисдикція якого 
поширюється на територію реалізації проекту (програми), Секретаріат Кабінету Міністрів 
України, Офіс Президента України 
2 Реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну 
технічну допомогу згідно з проектом (програмою) 
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На сьогодні, зважаючи на існуючий стан речей, ми не можемо обмежуватися 

визначенням міжнародної допомоги виключно як економічної допомоги, адже 

окрім грошової, експертної та матеріальної – це також поширення цінностей, 

світоглядів та політичних ідей. Серед дослідників є також скептично налаштовані, 

що вважають технічну допомогу новітнім засобом колоніалізму [270, с. 12] та 

ефективним засобом просуванням політики. Об’єктивно, існують усі підстави 

говорити, що міжнародна технічна допомога уже давно перестала обмежуватися 

міжнародною співпрацею, і на сьогодні – це мережа обміну досвідом, кращими 

практиками та новаторськими підходами тощо [241, с. 227].  

2.2. Формування та здійснення державної політики України у сфері 

залучення, використання та моніторингу офіційної допомоги з розвитку 

Міжнародна технічна допомога надається Україні на безоплатній та 

безповоротній основі країнами-донорами чи міжнародними організаціями з 1991 р. 

і є вагомим та ефективним інструментом в економічному та суспільно-політичному 

розвитку України.  

Розпад СРСР для усіх утворених незалежних республік, у тому числі 

України, залишив чималий спадок соціально-економічних, суспільних проблем та 

викликів. Для очікуваних позитивних результатів було вкрай необхідно створити 

ефективну систему державного управління, перейти до ринкової економіки, 

закласти основи демократії та верховенства права.  

Перше десятиліття після проголошення незалежності характеризувалося 

початком переходу до ринкових відносин на фоні соціально-економічної кризи, 

різким падінням виробництва, гіперінфляцією, зниженням ВВП та створенням 

потужних бізнес-груп, що боролися за мандати влади. У таких складних умовах 

відбувалося залучення міжнародних експертів для спільного створення стратегій 

розвитку українського пострадянського суспільства, включаючи економіку. 

Науковці визначають, що перші чотири роки незалежності були найкритичнішими 
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з економічної точки зору, оскільки ВВП скоротився на 56%, промислове 

виробництво – на 42,1%, сільське господарство – на 24% [216, с. 530]. 

Незважаючи на те, що упродовж 1991 р. було прийнято низку важливих 

законів («Про банки та банківську діяльність»‚ «Про власність»‚ «Про бюджетну 

систему України»‚ «Про цінні папери та фондову біржу» та інші) [216, с. 525], що 

мали б стимулювати трансформацію економіки, все ж не було враховано важливих 

ключових проблем суспільства в цілому. 

Особливо важливим було також робити акценти на зміни повсякденного 

менталітету населення, усвідомлення якого не виходило за межі планової 

адміністративної економіки, що ставало свого роду «каменем спотикання» для 

успішного поступу держави.  

Усі ці фактори сприяли непослідовності в утвердженні демократичного ладу, 

що супроводжувалися адміністративним втручанням держави до економічних 

процесів, протистоянням лобістських провладних груп, які гальмували будь-яку 

реформу. 

У таких умовах, перші проекти та програми міжнародної технічної допомоги 

були спрямовані саме на реформування фінансово-економічної сфери, що 

стосувалася питань приватизації, сприянню ведення малого та середнього бізнесу, 

сфери демократії та судової системи. Такого роду підтримка міжнародної 

спільноти мала спрямувати розвиток ключових сфер у вірне русло, виходячи із 

досвіду кращих практик. 

 Основні організаційно-правові засади співробітництва у сфері міжнародної 

технічної співпраці регулюються рамковими міжнародними договорами та 

угодами що стосуються впровадження програм співробітництва у різних сферах 

економіки. Як правило, кожна країна-донор вибудовує свою співпрацю з Україною 

на основі двосторонніх угод [160, с. 15], які встановлюють лише загальні рамки для 

залучення та моніторингу проектів технічної допомоги. Зокрема з 1991 по 2014 рр. 

було підписано близько 160 угод із іноземними державами та міжнародними 

організаціями та ратифіковано 21 рамковий договір [150, с. 2]. Цілі та завдання 
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допомоги узгоджуються як на міжурядовому, так і на міжвідомчому рівні. 

Моніторинг проектів передбачає аналіз даних проектів і програм та оцінку їх 

впровадження. 

Професор політичних студій С. Браун визначає можливі цілі залучення 

міжнародної технічної допомоги такі як: 

- навчання та сприяння розвитку місцевого потенціалу; 

- просування послуг, включаючи освіту та охорону здоров'я; 

- сприяння розвитку інфраструктури; 

- підтримка політичних реформ; 

- сприяння сільському господарству, включаючи поліпшення технологій 

вирощування сільськогосподарської продукції;  

- сприяння розвитку промисловості переробки продуктів харчування та 

природних ресурсів; 

- сприяння технічному забезпеченню [267]. 

Відповідно, цей перелік не є вичерпним і часто визначається країною-

реципієнтом, яка гостро відчуває необхідність залучення ресурсів на розвиток тієї 

чи іншої сфери. 

Незважаючи на те, що державна реєстрація проектів донорської допомоги 

стартувала лише в 1996 р. – перші кроки до організації координування та 

моніторингу були зроблені одразу після підписання перших відповідних угод. 

Сюди можна віднести протокол між Урядом СРСР та Комісією ЄС щодо технічної 

допомоги СРСР з боку ЄС від серпня 1991 р., та меморандуми про фінансування 

програм технічної допомоги СРСР з боку ЄС від листопада 1991 року. У 1992 р. 

були підписані документи безпосередньо із Україною – Угода між Урядом України 

та Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і економіко-технічне 

співробітництво [117], Меморандум про фінансування програм технічної допомоги 

Україні з боку Європейського Союзу. Після підписання перших договорів про МТД 

Урядом незалежної України постало питання створення механізму координування 
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та інструментів реалізації, що могли б ефективно впроваджувати проекти та 

програми міжнародної допомоги з розвитку.  

У квітні 1992 р., відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України (КМУ) 

від 13.04.1992 р. № 190, було засновано Національний центр реалізації міжнародної 

технічної допомоги Україні, метою якого було вироблення програм, координація 

та сприяння реалізації технічної допомоги з боку Комісі Європейських 

Співтовариств (КЄС), Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового 

банку, Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних організацій [97].  

Основним завданням центру було забезпечення спрямованості технічної допомоги 

на здійснення економічної реформи [1, арк. 163].  

Національним центром на основі запитів на надання технічної допомоги 

1992-1993 рр. було підготовано для узгодження із Кабінетом Міністрів України 

зведений перелік пріоритетів міністерств та відомств на отримання допомоги, 

зокрема у таких напрямах: фінансово-банківська справа, підтримка демократичних 

перетворень, економічна реформа, приватизація, ліквідація наслідків 

Чорнобильської аварії, підвищення якості життя та ін. [7, арк. 16] 

Проте уже через рік – у 1993 р. центр було реорганізовано в Агентство з 

міжнародного співробітництва та інвестицій, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 02.09.1993 р. № 695 [95]. Ключовим завданням 

новоствореного агентства було забезпечення сприятливих умов для міжнародного 

співробітництва та розвитку української економіки, прискорення її інтеграції у 

світову економіку, залучення технічної допомоги, іноземних кредитів, інвестицій 

та здійснення державного регулювання цих процесів. Агентство організовувало 

збір, вивчало та узагальнювало проекти та програми технічної допомоги, 

пропозиції підприємств та установ щодо надання та отримання допомоги з 

розвитку, визначало їх відповідність державним пріоритетам розвитку 

національної економіки. Воно також координувало роботу міністерств, відомств та 

інших органів виконавчої влади щодо отримання та використання МТД [15, арк. 

21]. Головою агентства було призначено В. І. Ландика, який також займав посаду 
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Віце-прем’єр міністра України з питань зовнішньоекономічної діяльності та 

інвестицій. Заступником голови став В. Ф. Шульженко. 

Як свідчать документи Кабінету Міністрів України, агентство було не досить 

ефективною структурою, оскільки часто виникали проблеми, пов’язані із 

підготовкою проектів до програм залучення міжнародної технічної допомоги, 

внесенням змін у ці програми, формуванням міжгалузевих робочих груп для 

підготовки позиції щодо участі України в міжнародному економічному 

співробітництві тощо [13, арк. 6]. Так, у 1994 році заступником Міністра економіки 

України В. Гураєвим був поданий на розгляд Кабінету Міністрів документ про 

перелік проектів міжнародної технічної допомоги, де зазначалося про відсутність 

чіткого механізму формування конкретних дій програм допомоги, не координовані 

дії агентства та центральних органів виконавчої влади, що призводили до 

розпорошення коштів та в цілому не давали належних наслідків. Також 

відзначалося, що результати використання наданої технічної допомоги в 1992-1993 

рр. були недостатньо проаналізовані без визначення ефективності здійснених 

заходів [14, арк. 37]. Окрім вище згаданих проблем, додавалася складна соціально-

економічна та політична ситуація в країні, що негативно позначалася на 

міжнародній співпраці. 

Система залучення та використання міжнародної технічної допомоги, а 

також спрямування зовнішніх ресурсів на здійснення економічних реформ на 

початковому етапі мала певні недоліки, що були пов’язані із відсутністю чіткого 

механізму залучення і використання МТД, здійснення експертизи проектів та їх 

інформаційного забезпечення. Недієвим також було координування напрямів 

допомоги із загальнодержавними запитами та пропозиціями донорів. Одним із 

кроків для врегулювання ситуації було доповнення розділом «Міжнародна 

технічна допомога та напрями її використання» проекту плану економічного і 

соціального розвитку України на 1995 р. Це сприяло більш комплексному підходу 

у формуванні бачення розвитку держави на рік, проте не вирішувало проблему 

цілком. 
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Варто зазначити, що подібного роду проблеми були пов’язані не лише із 

відсутністю певних нормативно-правових регулювань, а скільки з недотриманням 

чітких інструкцій та термінів відповідальними структурами. Так, наприклад, у 1995 

р. Міністерство транспорту та Фонд державного майна не надіслали у відповідні 

терміни свої пропозиції, щодо сфер МТД, значно відкладавши процес обговорення 

та визначення пріоритетних напрямів [12, арк. 109]. 

До 1995 р., профільне міністерство разом із відповідальними відомствами 

готували проект Державної програми залучення МТД, що направлявся на розгляд 

Кабінету Міністрів України, а в подальшому уже готувалися більш чіткі документи 

– такі як Стратегія залучення міжнародної технічної допомоги. 

Так, Державна програма на 1994 р. була сформована на основі Індикативної 

програми на 1993-1995 рр., Плану дій Уряду України та у відповідності до 

Національної політики щодо структурної перебудови економіки. Програма була 

складовою частиною комплексу заходів, спрямованих на розвиток ринкових 

відносин в Україні та прискорення виходу з економічної кризи, і мала на меті 

створення ефективної системи залучення міжнародної технічної допомоги Україні, 

зосередженої на першочергових потребах держави. Визначалося, що технічна 

допомога мала зосереджуватися на обмеженій кількості пріоритетних секторів та 

впроваджуватися на центральному та регіональному рівнях.  

Завдяки такому підходу, залучення технічної допомоги мало забезпечити 

більш швидкі структурні зміни у суспільстві в цілому.  

Основними сферами, що були визначені програмою були: 

- допомога у розробці нормативно-правової бази та організаційної 

інфраструктури; 

- підтримка у впровадженні економічної політики; 

- впровадження регіональних програм [7, арк. 118]. 

У 1995 р. було затверджено першу стратегію, що визначала мету та чіткі 

вектори допомоги з розвитку, що була необхідна Україні. В період до 2014 р. було 

прийнято п’ять відповідних документів:  
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- Про затвердження Стратегії залучення міжнародної технічної 

допомоги на 1995-1997 рр. [88] 

- Про затвердження Стратегії залучення міжнародної технічної 

допомоги на 2004-2007 рр. [85]  

- Про затвердження Стратегії залучення міжнародної технічної 

допомоги на 2005-2007 рр. [86] 

- Про схвалення Стратегічних напрямів та завдань щодо залучення 

міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними 

фінансовими організаціями на 2009-2012 рр. [101] 

- Про схвалення Стратегії залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними 

фінансовими організаціями на 2013-2016 рр. [87] 

Затвердження на державному рівні стратегічних напрямів мало вирішити 

проблему неефективного використання технічної допомоги та покращити її 

координацію.  

У ході дослідження було розглянуто та проаналізовано кожну з прийнятих 

стратегій (Див. Додаток Б) і визначено: 

- цілі стратегій були сформульовані декларативно або не означені взагалі 

(1995-1997 рр.). Найбільш чітко мета визначена у стратегії на 2013-

2016 рр., що говорить про більш системний підхід до формулювання на 

основі набутого досвіду залучення МТД; 

- ключовими напрямами залучення допомоги з розвитку визначалися: 

економічні перетворення, забезпечення економічного сталого 

розвитку; вступ України до СОТ (2004-2007 рр., 2005-2007 рр.); 

досягнення цілей Декларації Тисячоліття ООН; сприяння європейській 

та євроатлантичній  інтеграції; поглиблення демократичних 

перетворень; ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС. В останній стратегії 

2013-2016 рр. було також віднесено до пріоритетних векторів – 

збалансований розвиток регіонів. 
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- такі завдання як розвиток демократії та громадського сектору були 

визначені як одні з пріоритетних та направлені на посилення захисту 

прав та свобод, удосконалення механізму участі громадян у прийнятті 

державних рішень, реформування правових інституцій, вільні, 

незалежні ЗМІ. 

Таким чином, можна стверджувати, що на початковому етапі реалізації 

проектів та програм технічної допомоги в Україні, прийняті стратегії були більшою 

мірою рамковими, проте була тенденція до формулювання більш чітких завдань та 

розширення пріоритетних напрямів. Також варто зазначити, що ключовою сферою 

упродовж досліджуваного періоду залишалася сфера економічних перетворень. 

Виходячи із листування Заступника голови агентства В. Ф. Шульженка із 

його очільником В. І. Ландиком у агентства неодноразово виникали проблеми, що 

були пов’язані із підготовкою проектів до програм залучення міжнародної 

технічної допомоги, внесенням змін у ці програми, формуванням міжгалузевих 

груп для підготовки позиції щодо України тощо [13, арк. 6]. 

На нашу думку, основною причиною такого роду питань була відсутність 

структур з чітко визначеними функціями, що мали б співпадати із відповідними 

галузями. 

У 1995 р. за дорученням Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. 

Агентство з міжнародного співробітництва та інвестицій було ліквідовано [23, арк. 

6] і на його основі було створено Агентство координації міжнародної технічної 

допомоги.  

Новостворена установа була відповідальна за розробку та впровадження 

механізмів координації міжнародної технічної допомоги, державну реєстрацію та 

моніторинг проектів технічної допомоги, а також за контроль над ефективністю 

виконання міжнародних проектів [102]. До відання структури входили такі функції 

як здійснення державної політики у сфері залучення міжнародної технічної 

допомоги і спрямування її на соціально-економічний розвиток України; розробка  

та впровадження механізму координації міжнародної технічної допомоги; 
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проведення експертизи проектів технічної допомоги, їх державної реєстрації, а 

також контролю за виконанням цих проектів; підготовка проектів міжурядових 

угод щодо надання технічної допомоги та представництво Уряду України у 

відповідних міжнародних організаціях. Цього ж року агентством було визначено 

порядок подання запитів для отримання міжнародної технічної допомоги 

потенційними реципієнтами [208, с. 15]. 

Фактично, як бачимо, після кожної реорганізації перелік основних завдань 

розширювався, проте одночасно він був націлений безпосередньо на регулювання 

реалізації проектів та програм допомоги з розвитку. 

Оскільки у 1996 р. вступила у дію Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про порядок державної реєстрації програм та проектів технічної допомоги», 

відповідно до якого усі донорські проекти з 1 червня 1996 р. мали проходити 

державну реєстрацію [73]. На Агентство координації міжнародної технічної 

допомоги було покладено функцію створити Державний реєстр програм і проектів 

міжнародної технічної допомоги і відповідно, здійснювати реєстрацію. 

Проте вже у липні 1996 р. було створено нову установу – Національне 

агентство України з реконструкції та розвитку, яка перебрала на себе функції 

Агентства з координації міжнародної технічної допомоги [104]. Національне 

агентство ставило за мету створення сприятливих умов для дальшого розвитку 

міжнародного економічного співробітництва, взаємодії з міжнародними 

фінансовими, відповідними міждержавними і регіональними організаціями, 

установами іноземних держав, координації діяльності центральних і місцевих 

органів виконавчої влади у сфері залучення та використання  зовнішніх фінансових 

ресурсів, що фактично розширювало межі його повноважень до усього 

зовнішньоекономічного вектору співпраці України. До відання агентства належало 

забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері фінансово-

економічного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, 

відповідними міждержавними та регіональними організаціями щодо залучення 

кредитів, грантів, міжнародної технічної і гуманітарної допомоги та інвестицій. 
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Також ця установа була відповідальна за аналіз ефективності використання 

іноземних кредитів, грантів, допомоги з розвитку, здійснення державної реєстрації. 

Нацагентство забезпечувало міжвідомчу координацію з питань міжгалузевого 

економічного та соціального співробітництва України з Європейським Союзом та 

брало участь у реалізації державної політики з питань євроінтеграції [208, с. 6].  

Після підписання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною 

та Європейським Союзом у 1998 р. [119] Національне агентство було 

перейменовано на Національне агентство України з питань розвитку та 

європейської інтеграції [75].  

З 2000-х рр. функції Національного агентства з питань розвитку та 

європейської інтеграції були передані міністерствам, спершу Міністерству 

економіки України [90], після його реорганізації з 2001 по 2005 рр. – Міністерству 

економіки та з питань європейської інтеграції, з 2005 по 2010 рр. – Міністерству 

економіки, а з 2011 р. – Міністерству економічного розвитку та торгівлі. 

Фактично, починаючи з 2000 р. формування та реалізація державної політики 

з питань залучення міжнародної технічної допомоги була перекладена на 

міністерства. Дані трансформації відомств фактично нічого не змінювали по суті і 

були лише формальними.  

З 2011 р. формування та реалізація державної політики з питань залучення 

міжнародної технічної допомоги було покладено на Міністерство економічного 

розвитку та торгівлі [76], яке здійснювало низку процесів: організаційне та 

аналітичне забезпечення діяльності уповноважених органів, які безпосередньо 

координували залучення МТД; забезпечувало формування стратегічних і щорічних 

програм залучення МТД відповідно до основних напрямів соціально-економічного 

розвитку України; проводило державну реєстрацію/перереєстрацію проектів, 

програм МТД; вело єдиний реєстр проектів, що реалізовувалися в Україні з 

використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій та МТД; проводило 

експертизу запитів на отримання МТД, погоджувало тексти договорів між 

донорами та міністерствами, іншими органами виконавчої влади; готувало та 
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надсилало  іноземним державам та міжнародним організаціям звернення щодо 

залучення та використання МТД; координувало здійснення заходів з розробки 

проектів, програм МТД; здійснювало моніторинг виконання умов реалізації 

проектів допомоги з розвитку; проводило акредитацію іноземних організацій, які 

були виконавцями проектів МТД, а також видавало реєстраційні картки [96]. 

Моніторинг здійснювався на основі звітів бенефіціарів (відповідні структури, до 

компетенції яких належало формування та реалізація державної політики у 

відповідній галузі чи регіоні, де впроваджувалися проекти МТД), що 

підтверджували виконання кількісних та якісних критеріїв. 

Також Мінекономрозвитку відповідало за діяльність тематичних робочих 

підгруп за участі бенефіціарів та донорів. Такі підгрупи формувалися відповідними 

секторами розвитку країни, а також координувалися з боку Міністерства фінансів 

України. Мінфін в свою чергу опікувався питаннями використання технічної 

допомоги у сферах управління державними фінансами та вдосконаленням 

фінансового сектору та регіонального розвитку. 

Нормативно-правова база діяльності проектів та програм МТД окрім 

двосторонніх угод, меморандумів між Україною та іноземними державами та 

міжнародними організаціями регулюється низкою законів, постанов та указів, які 

можна розділити на декілька рівнів, зокрема: 

 міжнародний (міжнародні угоди, меморандуми, що ратифіковані 

Україною і застосовуються в системі правових норм та угод); 

 загальнонаціональний (закони України, укази Президента, 

постанови ВРУ, КМУ, положення та накази міністерств); 

 галузевий (накази, що ухвалені на рівні міністерств). 

Упродовж 1998-1999 рр. були зроблені перші спроби розробити та прийняти 

окремий закон, який би уніфікував правову базу та на законодавчому рівні 

зафіксував понятійний апарат та межі діяльності [40, арк. 35]. Один із них був 

внесений до Парламенту Кабінетом Міністрів України за ініціативи В. 

Пустовойтенка, інший – Президентом Л. Кучмою (№ 3317 від 02.06.1999).  
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Проте Указ Президента України «Про міжнародну технічну допомогу» так і 

не вступив в силу, оскільки ініційований ним законопроект був відхилений 

Верховною Радою України. Відповідно, до цього документу, міжнародна технічна 

допомога це – «ресурси, які відповідно до міжнародних договорів України 

надаються донорами на безоплатній основі Україні для здійснення програм, 

проектів міжнародної технічної допомоги з метою проведення реформ та реалізації 

програм соціально-економічного розвитку України» [89]. Таке визначення дещо 

відрізнялося від юридично визначеного законодавством, оскільки не було 

зазначено, що за ресурси малися на увазі, а також був відсутній важливий момент 

про безповоротність, що було вагомим фактором для реципієнта. 

Упродовж 1999 р. законопроект, ініційований Кабміном був прийнятий у 

першому читанні та відправлений до головного комітету на підготовку до другого 

читання. 26 квітня 2001 р., законопроект уже під номером № 1098 був винесений 

на друге читання до сесійної зали ВРУ та проголосований 243 голосами «за».  

Виходячи зі стенограми пленарного засідання, основними дискусійними 

питаннями були питання оподаткування міжнародної технічної допомоги та 

призначення відповідального відомства. Так, у законопроекті було запропоновано 

закріпити питання реалізації політики МТД за Міністерством закордонних справ, 

що викликало певні дискусії між представниками міністерства та профільним 

комітетом вже в сесійній залі, оскільки як стверджував заступник Міністра 

економіки А. І. Гончарук: «Під час першого читання такого прямого визначення не 

було. А під час другого читання з'явилась не зовсім зрозуміла мені пропозиція, щоб 

таким уповноваженим органом було Міністерство закордонних справ. Хочу 

звернути вашу увагу на таке. Програми, які пов'язані з технічною допомогою, в 

першу чергу спрямовані на напрями, пов'язані з соціально-економічним розвитком. 

Зрозуміло, що Міністерство закордонних справ цими питаннями не займається. 

Згідно з практикою, яка склалася в країнах-реципієнтах, тобто не у країнах-

донорах, а в країнах, які отримують технічну допомогу, цим органом, як правило, 

виступає міністерство економіки чи спеціально уповноважені органи, скажімо, як 
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було в нас раніше – Агентство з питань реконструкції та розвитку в Україні. Тому 

є велике прохання все-таки не уточнювати, що це є Міністерство закордонних 

справ. Це питання погоджено з МЗС» [112].  

Тоді як голова підкомітету Комітету ВРУ з питань економічної політики, 

управління народним господарством, власності та інвестицій С. О. Москвін 

стверджував, що виходячи з попереднього досвіду нестабільності в управлінні 

міжнародною технічною допомогою, необхідно в законі чітко вказати установу, а 

саме Міністерство закордонних справ – як відповідальну: «А тепер по суті справи. 

Дійсно в цьому законопроекті уповноваженим органом визначено Міністерство 

закордонних справ, і це абсолютно правильно. Україна одержує міжнародну 

технічну допомогу з 1992 р. За цей час цим питанням займалось п'ять різних 

органів. Вони майже кожного року реорганізовувалися, і Кабінет Міністрів своїми 

силами в цьому питанні не може знайти згоди. Організовується то одне, то інше 

агентство. Ми вирішили на засіданні комітету (і комітет у закордонних справах нас 

підтримав), що цьому потрібно поставити крапку. І в проекті закону записати так, 

як це записано в законах інших країн, що цим уповноваженим органом є 

Міністерство закордонних справ. Наскільки мені відомо, Міністерство 

закордонних  справ з цим погоджується» [112] (Див. Додаток Г). 

Після голосування закон було направлено на підпис Президенту. Л. Кучма у 

свій час запропонував внесення правок, зокрема щодо визначення центрального 

органу виконавчої влади у реалізації державної політики у сфері МТД, посилання 

на діючі міжнародні угоди та інші. Проте на повторному розгляді законопроекту, 

що включали правки Президента, документ підтриманий не був, «за» 

проголосувало лише 174 депутати [113].  

Незважаючи на те, що частина правок були внесені до законопроекту, 

депутати все ж не підтримали позицію Президента. Представники профільного 

міністерства та комітету виступали за прийняття закону, проте позиція членів 

Комітету з питань фінансів і банківської діяльності була проти, зокрема С. А. 

Терьохін зауважував: «Зауваження 8 Президента України звучить так: «У законі 
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посилання на міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, замінити посиланнями на міжнародні договори 

України, які набули чинності у встановленому порядку». У нас така пропозиція 

викликає подив, бо в Конституції чітко виписані норми стосовно міжнародних 

договорів, і це відтворено в лівій колонці. Пропозиція Президента України 

суперечить відповідній статті Конституції України. Зауваження 11 Президента 

України – виключити частину шосту статті 7. А як звучить ця частина шоста? Вона 

звучить так: «Діяльність виконавця по здійсненню програм та проектів 

міжнародної технічної допомоги не вважається  підприємницькою або іншою 

прибутковою діяльністю». Ось Президент нам пропонує її виключити. З цього 

випливає, що міжнародна технічна допомога після виключення цієї норми може 

використовуватися в підприємницькій діяльності, що просто неприпустимо. І 

пропозиція 12 Президента, де говориться, що Верховна Рада відлучається від 

прийняття рішення щодо конкретної міжнародної допомоги, здійснення її 

конкретної програми. Тобто норму про конституційне право Верховної Ради 

ратифікувати міжнародні договори стосовно технічної допомоги з цього закону 

пропонується вилучити» [113]. (Див. Додаток Г1) 

Можна вважати, що проект закону не був підтриманий у зв'язку з чималими 

дискусіями та суперечностями, що означало відсутність політичної волі в той 

момент і падіння підтримки Л. Кучми [94].  

У 2011 р. Рахунковою палатою був проведений аналіз залучення та 

використання органами державного управління міжнародної технічної допомоги, у 

якому рекомендувалося Кабінету Міністрів України сприяти у розробці 

законопроекту, оскільки відсутність чіткого законодавства унеможливлювало 

здійснення ефективного впливу на процес відбору та залучення донорської 

допомоги. 

 Наступна спроба розробки та прийняття окремого закону відбулася аж у 

2013 р. Відповідний законопроект №3725 було зареєстровано 4 грудня 2013 р. за 

ініціативи Міністерства економічного розвитку та торгівлі і розроблено на 
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виконання Національного плану дій на 2012 р щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 рр.. Документ, за висновком профільного 

Комітету ВРУ з питань промислової та інвестиційної політики, загалом, міг бути 

прийнятий за основу з урахуванням зауважень та пропозицій Комітету. Проте деякі 

незалежні експерти зазначали, що даний законопроект сприятиме надмірному 

регулюванню донорської діяльності, в той час коли громадський сектор та місцеве 

самоврядування буде обмежене у можливості бути виконавцями проектів допомоги 

з розвитку [264]. З іншої сторони, погодження цього документу сприяло б 

посиленню переговорних позицій України у міжурядових відносинах. 

Загалом законопроект так і не був внесений на сесійний розгляд через 

відсутність чіткої позиції профільного комітету та Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі, що було ініціатором, а також через складну політичну 

ситуацію, що склалася в Україні в кін. 2013 - на поч. 2014 р.  

Важливим нормативно-правовим актом, який врегулював залучення та 

реалізацію донорської допомоги і визначив основні поняття, стала Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», яка була прийнята 

у 2002 р.  

Важливість постанови була обґрунтована змінами у структурі центральних 

органів виконавчої влади, відповідно до Указу Президента від 23 жовтня 2000 р. № 

1159/2000 «Про Міністерство економіки України» [90]. У результаті змін у 

структурі центральних органів влади функціональні обов’язки Національного 

агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції (НАУРЄІ) було 

передано створеному на його базі Департаменту міжнародного розвитку та 

європейської інтеграції Міністерства економіки України, що визначило ще більшу 

необхідність у прийнятті єдиного документу для регуляції питань, пов’язаних із 

залученням МТД [41, арк. 54]. Необхідність постанови підкреслювалася також 

зобов’язаннями України у низці чинних міжнародних договорів України з питань 

технічного та фінансового співробітництва. 
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Відсутність чіткого документу, що регулював би залучення технічної 

допомоги, а також єдиного підходу до моніторингу, часто призводило до 

нескоординованих дій відповідних міністерств. Відсутність єдиної позиції та 

послідовності щодо визначення пріоритетів для міжнародної технічної допомоги, 

надання донорам неузгоджених пропозицій, листів-підтримки із непогоджених 

проектів суттєво дезорієнтовувало донорів та призводило до того, що країни-

донори пропонували проекти та програми на власний розсуд, що часто призводило 

до дублювання проектів в одних напрямах та їх відсутності в інших пріоритетних 

сферах [41, арк. 55]. 

Постанова визначила основні терміни та поняття такі як донор, бенефіціар, 

реципієнт, міжнародна технічна допомога тощо, встановила відповідну процедуру 

реєстрації, звітування та моніторингу впроваджених проектів. Її метою було 

вдосконалення координації міжнародної технічної допомоги та забезпечення 

єдиної державної політики щодо спрямування її в пріоритетних напрямах 

соціально-економічного розвитку України, забезпечення міжвідомчої координації 

у питаннях техніко-економічного співробітництва з країнами та міжнародними 

організаціями.  

Згідно з постановою, міжнародна технічна допомога могла залучатись у 

вигляді будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань 

проектів (програм), робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, фінансових 

ресурсів (грантів), стипендій тощо. Державна реєстрація проектів (програм), яка 

стала обов’язковою з 1996 р. і здійснювалася Міністерством економічного розвитку 

та торгівлі, була підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права 

на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених 

законодавством та міжнародними договорами України [96]. Пізніше, до документу 

були внесені зміни, що надали змогу посилити роль бенефіціарів в процесі 

залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, 

підвищити їх відповідальність за цільове використання коштів, вдосконалити 

процедуру моніторингу проектів допомоги з розвитку, та також спростити 
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адміністративні процедури, пов’язані із виконанням зобов’язань за міжнародними 

договорами.  

 У 2007 р. Україна згідно з Указом Президента України від 19 квітня 2007 р. 

№ 325 приєдналася до Паризької декларації щодо підвищення ефективності 

зовнішньої допомоги від 2 березня 2005 р. [93]. Метою декларації стало вироблення 

чітких національних стратегій розвитку країн-партнерів, забезпечення їхньої 

реалізації та підвищення відповідної підзвітності [68]. Таким чином, Міністерство 

економіки, а з 2011 р. – Міністерство економічного розвитку та торгівлі мало на 

меті забезпечувати послідовну роботу щодо визначення стратегічних засад 

співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та донорами 

міжнародної технічної допомоги з метою покращення в узгодженні зовнішньої 

допомоги із визначеними пріоритетами соціально-економічного розвитку. 

Міністерству належала провідна роль у розробці та реалізації національних 

стратегій розвитку. Як зазначалося раніше, впродовж 1991-2014 рр. було 

розроблено п’ять таких документів.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, стратегічна програма 

визналася як документ, де на підставі результатів аналізу проблем соціально-

економічного розвитку України окреслюються пріоритетні напрями техніко-

економічного співробітництва між донором та Україною [96]. Цей документ 

розроблявся на певний термін – зазвичай 2-3 роки та узгоджувався між донором та 

уповноваженим органом, наразі – це Мінекономрозвитку. Метою стратегій було 

визначення державних пріоритетів України у сфері міжнародної технічної 

допомоги та була рекомендована донорам як основа для складання програм 

допомоги [20, арк. 89]. 

Одним із важливих нормативно-правових актів було розпорядження КМУ 

«Про схвалення Концепції планування, залучення, ефективного використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними 

фінансовими організаціями», прийняте у 2011 р.. Метою концепції було 

удосконалення механізмів залучення та використання проектів допомоги з 
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розвитку, залучення інвестицій та використання кращих світових практик [99]. 

Вона зосереджувалася на проблемах, що стосувалися недостатнього рівня 

проектного аналізу та менеджменту, низького рівня зацікавленості в ретельному та 

високоякісному плануванні та моніторингу проектів, та неефективного 

використання коштів зі сторони бенефіціарів та реципієнтів. Як наслідок, 

концепція мала б стимулювати підвищення якості планування проектів 

українськими бенефіціарами та реципієнтами, що забезпечили б вчасне виконання 

поставлених цілей. 

Попри ведення Державного реєстру донорських проектів з 1996 р. поставало 

питання про уніфікацію інформації про проекти, тому у 2009 р. було видано нову 

Постанову «Про затвердження Порядку внесення інформації до Державного 

реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та анулювання 

державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, 

зареєстрованих в Міністерстві економіки України» [80]. Постанова діяла до 2012 р. 

і втратила чинність у зв’язку з Наказом Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі «Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру проектів, що 

реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових 

організацій та міжнародної технічної допомоги» [79]. Це слугувало значному 

прогресу у доступі до інформації, адже усі проекти, що проходили реєстрацію 

автоматично заносилися до реєстру, з яким можна було ознайомитися на сайті 

міністерства. Проблематичним моментом залишається те, що дані про проекти, які 

були зареєстровані до 2012 р. і діяльність тих, яких уже завершилася, залишаються 

недоступними. 

Нормативно-правова база щодо міжнародної технічної допомоги постійно 

розширюється та вдосконалюється, що якісно позначається на ефективності 

діяльності проектів міжнародної технічної допомоги.  

Хронологічно ми вважаємо, що можна виділити такі три основні етапи 

формування та реалізації державної політики у сфері реалізації проектів допомоги 

з розвитку [239, с. 97]:  
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 1991-1995 рр. – «установчий» період, коли були підписані основні 

міжнародні угоди України. Серед перших країн, що підписали договори – 

США, Німеччина, Велика Британія, Швеція, Швейцарія, Канада, Японія та 

інші. 

 1996-2004 рр. – впровадження перших проектів міжнародної технічної 

допомоги, створення системи державної реєстрації проектів.   

 2005-2014 рр. – період удосконалення нормативно-правової бази та 

розширення співпраці з міжнародними донорами після подій Помаранчевої 

революції. Приєднання до Паризької декларації щодо підвищення 

ефективності зовнішньої допомоги. Протягом періоду було підписано 106 

міжнародних угод щодо міжнародної технічної допомоги [150, с. 7].  

Нормативно-правова база щодо міжнародної технічної допомоги постійно 

розширюється та вдосконалюється, що якісно позначається на ефективності 

діяльності проектів міжнародної технічної допомоги. Хоча окремого закону, що 

стосувався безпосередньо міжнародної технічної допомоги наразі немає, питання 

залучення та використання донорської допомоги впродовж 1991-2014 рр. 

регулювалося дев’ятьма актами Кабінету Міністрів України, трьома актами 

Президента України та постановою Національного банку України. 

Важливим аспектом діяльності проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги є можливість оцінки їх реалізації. У зв’язку з цим під час реалізації 

проекту (програми) обов’язковими були піврічні та фінальні звіти. Моніторинг 

проводився профільним міністерством разом з бенефіціаром та уповноваженими 

представниками донора. Відповідно до законодавства, бенефіціаром міг бути 

центральний орган виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласна, Київська, Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції яких 

належало формування та/або реалізація державної політики у відповідній галузі чи 

регіоні, де передбачалося впровадження проекту (програми), що зацікавлена в 

результатах виконання проекту (програми), Секретаріат Кабінету Міністрів 

України, Адміністрація Президента України.  
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З однієї сторони механізм звітності мав би виконувати такі завдання як 

визначення успішності реалізації проекту, актуальність сфери реалізації і в цілому 

надати змогу оцінити ефективність залучення міжнародної технічної допомоги. 

Проте на сьогодні це лише формальна процедура, яка потребує колосального 

адміністративного ресурсу та його аналітики. 

Ще однією слабкою стороною у процесі існуючої процедури реєстрації є те 

не усі проекти підлягають державній реєстрації на початку старту проекту,  а також 

система реєстрації не є автоматизованою. Чимало проектів проходять реєстрацію 

під час реалізації або після завершення. Не зважаючи на те, що заходи по 

створенню єдиної бази даних з обліку та моніторингу проектів МТД (було виділено 

80 тис. грн з держбюджету та близько 300 тис. дол США грантових коштів), і 

здійснювалися ще з 2009 р., проте це питання так і залишилося не вирішеним. 

Серед основних проблемних питань, що виникали у ході залучення та 

використання міжнародної технічної допомоги можна виокремити зокрема такі: 

- недостатній рівень інституційної спроможності центральних органів 

виконавчої влади та інститутів громадянського щодо ефективної 

реалізації грантових проектів; 

- низький рівень взаємодії центральних органів виконавчої влади з 

відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої 

влади щодо імплементації проектів, які відносяться до компетенції 

центрального органу; 

- порушення процедури залучення та реєстрації проектів МТД;  

- нестабільність банківського сектору в Україні (неможливість 

отримання виконавцем/реципієнтом грантових коштів у комерційних 

банків через особливості процедури їх ліквідації або ж погіршення їх 

фінансового стану); 

- недотримання відповідальними міністерствами та установами 

відповідних практик підготовки технічних завдань та інструкцій, що 
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послаблює контроль за ефективністю реалізації технічної допомоги 

[22, арк. 40]; 

- високий рівень корупції. 

Ці фактори значно ускладнювали ефективність залучення міжнародної 

допомоги в цілому та вимагають реформування державного та громадського 

сектору.  

Для України міжнародна технічна допомога виступає не лише допоміжним 

інструментом у впровадженні внутрішньої політики, а й важливим індикатором для 

оцінки серед міжнародних партнерів. Тому вкрай важливо було створити 

ефективну систему залучення, впровадження моніторингу допомоги з розвитку. 

Враховуючи відсутність попереднього досвіду, після проголошення незалежності 

можна спостерігати перші спроби облаштування як нормативно-правових, так і 

організаційно-структурних рамок у якості створення перших центрів по 

адмініструванню та визначення сфер, що потребують міжнародної підтримки. На 

початковому етапі, відповідні повноваження належали окремо створеним центрам, 

що створювалися безпосередньо під залучення технічної допомоги, тоді коли з 

2000-х рр. функції були передані профільним міністерствам. Це в свою чергу, 

певною мірою дало можливість включити міжнародну технічну допомогу в процес 

формування внутрішньої політики і зробило цей процес більш консолідованим. 

Незважаючи на багаторічну співпрацю України із міжнародними донорами, 

все ще залишається чимало невизначених питань, серед яких об`єктивна оцінка 

потреб суспільства, низька організаційна спроможність власне реципієнтів, 

моніторинг результатів тощо. Українській системі все ще прийдеться шукати 

шляхи консенсусу у цій системі координат, де основними точками є донор, уряд та 

реципієнт. 
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 2.3. Основні вектори залучення міжнародної технічної допомоги в Україні 

Одним із ключових питань, що стосуються МТД в Україні, залишається 

пріоритетність сфер, на розвиток яких було спрямоване залучення іноземних 

ресурсів, ефективність впровадження та проблеми врахування як регіональних так 

і загальнонаціональних потреб. Відповідь на це запитання дозволить визначити 

механізм залучення МТД в Україні, що склався з початку співпраці з іноземними 

донорами, а також рівень урахування побажань української сторони та 

рекомендацій міжнародної спільноти. 

Основним джерелом дослідження реалізації проектів технічної допомоги є 

Державний реєстр програм і проектів міжнародної технічної допомоги, що 

знаходиться в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. Попри всю 

свою корисність та важливість, реєстр має кілька слабких сторін, зокрема це лише 

часткова оцифрованість, а також те, що він містить дані лише з 1996 р., що 

відповідно ускладнює можливість повноцінної характеристики та аналізу основних 

питань із даної теми. Тому для комплексної оцінки були використані архівні 

джерела, що містять інформацію про залучення технічної допомоги з 1991 р. Проте 

це значно ускладнювало роботу, коли мова йшла про кількісні показники, адже ця 

інформація не систематизована, тож до 1996 р. ми маємо дані щодо основних 

напрямів МТД та обсягів виділених коштів. 

Упродовж 1996-2014 рр. було здійснено реєстрацію 3152 проектів 

міжнародної технічної допомоги [64, с. 1] (рис. 1.). Середня тривалість проекту 

становила 3-5 рр., в залежності від цілей та масштабів впровадження. В середньому 

щороку діяло 180-300 проектів та програм донорської допомоги. Метою більшості 

проектів було надання допомоги у впровадженні системних та інституційних 

реформ. Підтримка надавалася у переважній більшості у вигляді послуг із 

консультування, обміну досвідом, постачання обладнання тощо.  
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Рис.1 Кількість зареєстрованих проектів МТД за даними Мінекономрозвитку 

З огляду на обсяги фінансування, найбільшими донорами України були 

Європейський Союз (близько 5 млрд євро) [65, с. 4] та Сполучені Штати Америки 

(близько 4, 1 млрд дол. США) [65, с. 10]. Значні кошти надходили від Організації 

Об'єднаних Націй, зокрема через Програму розвитку ООН (ПРООН), від Канади та 

Федеративної Республіки Німеччина та інших. З огляду на велику кількість 

донорів, у дисертаційному дослідженні ми розглядаємо саме внески найбільших. 

Залучення технічної допомоги, кількість проектів міжнародної технічної 

допомоги, сфери, на які вони націлені говорять про певний імідж України як 

незалежної держави та рівень довіри на міжнародній арені [239, с. 97]. Також 

вважаємо, що можна говорити про певну взаємозалежність між суспільно-

політичними процесами в Україні з однієї сторони та активністю співпраці з 

міжнародними донорами з іншої. 

У контексті цього, шляхом детального вивчення та аналізу Державного 

реєстру програм та проектів міжнародної технічної допомоги з метою визначення 

основних векторів залучення технічної допомоги, було виділено такі чотири 

періоди залучення проектів та програм допомоги з розвитку, відповідно до 

політичного курсу України, які показують тенденційні зміни у сферах залучення 

донорської допомоги: 
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- 1991-1995 рр. – початковий етап залучення технічної допомоги, 

підписання основних договорів із донорами; 

- 1996-2004 рр. – період активного впровадження проектів до подій 

Помаранчевої революції; 

- 2005-2010 рр. – проєвропейський напрям політики (президентство В. 

Ющенка), розширення сфер залучення технічної допомоги; 

- 2011-2014 рр. – період зміни політичного курсу держави за 

президентства В. Януковича до періоду подій Революції Гідності та 

підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом. 

У початковий період ключовими напрямами залучення МТД були: 

агропромисловий комплекс, приватизація, підтримка малих та середніх 

підприємств, фінансові послуги, енергетика, транспорт та телекомунікації, екологія 

та ядерна безпека [18, арк. 62]. 

Дослідивши дані Державного реєстру 1996-2014 рр. та використавши 

статистичні методи дослідження, визначено, що пріоритетними векторами 

залучення технічної допомоги були: 

- освіта, наука, культура та туризм; 

- розвиток громадянського суспільства, зміцнення судової влади, 

забезпечення верховенства права та прозорості виборчих процесів, 

розвиток парламентаризму, боротьба з корупцією, підтримка ЗМІ; 

- удосконалення регуляторної політики, системи технічного 

регулювання, торговельної політики, поліпшення інвестиційного 

клімату, розвиток малого та середнього бізнесу; 

- охорона здоров’я та соціальний захист населення, протидія торгівлі 

людьми, соціальна інтеграція;  

- економіка, фінанси, банківська сфера, приватизація;  

- надання матеріально-технічної бази, сприяння поширенню інтернет 

мережі; 
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- енергетика та енергоефективність; 

- реформування державної служби;  

- підвищення рівня ядерної та радіаційної безпеки;  

- охорона навколишнього середовища, екологія, ліквідація наслідків 

Чорнобильської АЕС;  

- регіональний розвиток та розвиток місцевого самоврядування, 

децентралізація;  

- забезпечення моніторингу проектів; 

- захист держави та громадян, безпека кордонів, перепідготовка 

військових; боротьба з торгівлею людьми, міграція, гендерні питання 

[61].  

Досить широкий спектр залучення допомоги з розвитку говорить про 

наявність широкого кола проблем, які потребували вирішення. Перш за все, це 

вказує на високий суспільний запит змін, починаючи від економічної сфери і 

завершуючи проблемами екології. 

Загалом, розглядаючи тенденційність, основними сферами залучення 

технічної допомоги протягом визначених чотирьох періодів з 1996 по 2014 рр. 

залишилися:  

- освіта, наука, культура та туризм (19% - 1996-2004 рр., 18% - 2005-2010 

рр., 17% - 2011-2014 рр.); 

- розвиток громадянського суспільства, зміцнення судової влади, 

забезпечення верховенства права та прозорості виборчих процесів, 

розвиток парламентаризму, боротьба з корупцією, підтримка ЗМІ (17% 

- 1996-2004 рр., 16% - 2005-2010 рр., 8% - 2011-2014 рр.); 

- охорона здоров’я та соціальний захист населення, протидія торгівлі 

людьми, соціальна інтеграція (10% - 1996-2004 рр., 6% - 2005-2010 рр., 

12% - 2011-2014 рр.); 

- удосконалення регуляторної політики, системи технічного 

регулювання, торговельної політики, поліпшення інвестиційного 
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клімату, розвиток малого та середнього бізнесу (12% - 1996-2004 рр., 3% 

- 2005-2010 рр., 6% - 2011-2014 рр.); 

- енергетика та енергоефективність (7% - 1996-2004 рр., 9% - 2005-2010 

рр., 8% - 2011-2014 рр.) [61]. (Див. Рис. 2) 

 

Рис. 2 Основні вектори залучення технічної допомоги в Україні (1996-2014 рр.) 

При цьому підтримка міжнародних донорів у сфері економіки та фінансів 

різко знизилася порівняно з 1996-2004 роками – 9% у 1996-2004 рр., 2% у 2005-

2010 рр., 2% у 2011-2014 рр., тоді як кількість проектів, що стосувалися 

регіонального розвитку та місцевого самоврядування навпаки зросла – 3% у 1996-

2004 рр., 1% у 2005-2010 рр., 11% у 2011-2014 рр. 

На початковому етапі залучення міжнародної технічної допомоги можна 

визначити, що пріоритетними сферами реалізації проектів та програм були ті, які 

стосувалися розбудови основних засад та інфраструктури ринкової економіки, далі  

- поглиблення структурних, правових реформ, розбудови демократії та 

громадянського суспільства, забезпечення сталого економічного зростання, 

підтримки екологічної та ядерної підтримки [85]. 
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Показовим є також збільшення кількості проектів у сфері захисту держави та 

громадян, безпека кордонів, перепідготовка військових – упродовж 2011-2014 рр. 

їх кількість зросла втричі (із 2-3% до 9%). Перш за все, це пов’язано із окупацією 

Криму та окупацією частини Луганської та Донецької областей України 

Російською Федерацією – Сполучені Штати Америки із запланованих 95,3 млн дол. 

США у 2014 р. збільшили суму матеріально-технічної допомоги до 340 млн дол. 

США [65, с. 6]. 

На основі наведених даних можна підтвердити гіпотезу про взаємозалежність 

суспільно-політичної, економічної кон’юнктури та визначення пріоритетних 

напрямів міжнародної співпраці, а саме технічної допомоги. 

З 2002 р. в Україні почала діяти Постанова Кабінету Міністрів «Про 

створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу  міжнародної  

технічної допомоги», яка закріпила на законодавчому рівні механізм залучення 

технічної допомоги, і що не менш важливо – з урахуванням думки потенційних 

реципієнтів.  

Таким чином, кожного року до 1 лютого міністерства, центральні та місцеві 

органи виконавчої влади мали подавати до Мінекономрозвитку пропозиції щодо 

визначення пріоритетних напрямів для залучення міжнародної технічної допомоги. 

Міністерство в свою чергу аналізувало відповідні пропозиції та перевіряло їх на 

відповідність Державній програмі економічного та соціального розвитку України 

на поточний рік і узгоджувало з донорами стратегічні програми на основі цих 

пропозицій. Після узгодження – формувалися щорічні програми з урахуванням 

діючих проектів (програм) і на підставі запитів, що подавалися до міністерства 

бенефіціарами або потенційними реципієнтами [96]. В ідеалі цей механізм мав 

створити можливість визначати найбільш важливі сфери, які потребують 

реформування або ж вдосконалення, використавши міжнародний досвід. Проте, 

відповідно до річних звітів Рахункової палати, щодо стану залучення МТД, 

центральні органи виконавчої влади досить часто ігнорували затверджений 

порядок, надсилавши до відповідного міністерства не пропозиції щодо 
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пріоритетних напрямів, а уже попередньо погоджені з донорами запити на 

реєстрацію, що унеможливлювало аналіз міністерством на відповідність 

пріоритетам розвитку держави. Здійснення забезпечення цільового використання 

була покладено на реципієнтів, а контролю – на бенефіціарів. По суті, це означало, 

що Мінекономрозвитку лише зводило матеріали, що надавалися бенефіціарами.  

На нашу думку, було б доцільним забезпечити більш жорстке дотримання 

створення робочих груп за участі громадськості при обговоренні пріоритетних 

напрямів на рівні місцевих органів виконавчої влади. Такий підхід сприяв би більш 

точному розумінню проблем на місцях, які можна вирішити за допомогою 

донорської підтримки. 

Визначення основних напрямів залучення технічної допомоги має вкрай 

важливе значення, адже при чіткому фокусі проблеми лише тоді можна знайти 

оптимальне її вирішення та якомога ефективніше використати ресурси 

міжнародної допомоги. На національному рівні важливим аспектом визначення 

сфер залучення допомоги з розвитку стали національні стратегії залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, які 

затверджувалися в Україні з 2004 р.  

Проаналізувавши стратегії залучення міжнародної технічної допомоги, що 

були прийняті з 2004 по 2016 рр., які подані у Додатку Б, можна виділити, що 

стратегії 2004-2007 рр., 2005-2007 рр. визначають основну мету як визначення 

напрямів залучення допомоги з розвитку для проведення та поглиблення реформ, 

тоді коли стратегія 2009-2012 рр. – ставить за ціль підвищення ефективності 

залучення та використання міжнародної технічної допомоги і ресурсів 

міжнародних фінансових організацій задля подолання наслідків економічної кризи. 

Це підтверджує взаємозв’язок між суспільно-політичними, економічними подіями 

та акцентами міжнародних донорів, а також можливий перегляд українською 

стороною проблеми низької спроможності ефективного використання ресурсів, 

наданими у вигляді технічної допомоги.  
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Аналіз цих чотирьох документів дає можливість стверджувати, що вони 

носили досить загальний характер, приймалися відповідно до концептуальних 

засад розвитку України та міжнародних вимог, зокрема до Паризької декларації та 

були формальними. Проте основні сфери, що потребували допомоги з розвитку у 

документах збігаються із напрямами, що реалізувалися в Україні в даний період. 

Окрім вище сказаного, особливістю визначення пріоритетних векторів 

надання міжнародної технічної допомоги Україні також була політична 

домовленість між донорами, адже всі донорські проекти мали відповідати стратегії 

європейської інтеграції, зокрема Порядку денному асоціації Україна – ЄС [223, с. 

20]. Це певною мірою обмежувало залучення, проте сприяло європейському курсу 

України та імплементації відповідних європейських норм та стандартів. 

Міжнародна технічна допомога, що надавалася донорами у рамках 

співробітництва сприяла євроінтеграційним процесам, створювала можливості до 

залучення додаткових ресурсів для вирішення стратегічних завдань розвитку, а 

також суттєво зменшувала навантаження на державний бюджет. 

Висновки до розділу 2 

Аналіз ключових термінів та особливостей системи залучення та 

використання МТД в Україні дав змогу окреслити основні означення допомоги з 

розвитку, нормативно-правові засади діяльності проектів та програм, їх напрями, 

ефективність та роль у суспільно-політичному контексті. 

У рамках дослідження було визначено, що міжнародна технічна допомога – 

є однією складовою офіційної допомоги з розвитку, що покликана сприяти 

економічним, суспільно-політичним перетворенням у країнах, що розвиваються, 

шляхом передачі новітніх знань, досвіду та технологій. 

Враховуючи історичний контекст, соціально-економічне становище та 

політичну кон’юнктуру України впродовж 1991-2014 рр., було визначено основні 

етапи реалізації державної політики щодо МТД, а також етапи залучення технічної 

допомоги, що дозволило зробити наступні висновки: 
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- протягом періоду значно розширилася нормативно-правова база 

реалізації проектів та програм МТД, а також удосконалилася система 

управління та моніторингу; 

- передача повноважень аналізу, розробки та моніторингу діяльності 

МТД від окремих інституцій до міністерств значно посилила 

ефективність міжнародної співпраці у сфері технічної допомоги; 

- розвиток освіти, науки, громадянського суспільства, підтримка 

економіки та фінансової сфери були ключовими напрямами МТД 

упродовж досліджуваного періоду; 

- існування залежності надання МТД від суспільно-політичної ситуації в 

Україні; 

- одним із викликів для України залишалася економічна нестабільність 

та досить високий рівень корупції, що часто були перешкодами для 

ефективної реалізації проектів МТД. 

Починаючи з 1991 р. Україна почала залучати донорську допомогу з метою 

більш плавного переходу до засад ринкової економіки, розвитку громадянських 

інституцій, осучаснення освіти та переформатування державного сектору.  

Таким чином, паралельно із реалізацією перших проектів та програм МТД 

здійснювалася і трансформація законодавчої бази та створення відповідних 

інституцій по ефективному залученню допомоги з розвитку. 
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РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МІЖНАРОДНОЇ 

ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ ТА 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

3.1. Реалізація ключових інструментів інституціональної 

розбудови Європейського Союзу в Україні 

Європейський Союз був та залишається надійним партнером України із 

питань надання міжнародної технічної допомоги у сфері підтримки демократичних 

перетворень та розвитку громадянського суспільства, та є суттєвою підтримкою у 

євроінтеграційних прагненнях держави.  

Після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), 

Європейське Економічне Співтовариство (з 1993 р. Європейський Союз) було 

зацікавлене у співпраці із новоствореними незалежними країнами з метою 

сприяння демократичним процесам та становлення ринкової економіки. До 

України увага була зосереджена також із геополітичних мотивів, які враховували 

територіальні масштаби та населення (на момент 1991 р. в Україні нараховувалося 

52 млн жителів, що було другим показником серед пострадянських держав), 

важливість із військової точки зору, а також наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС [196].  

У лютому 1992 р. між ЄС та 12 державами, колишніми республіками СРСР, 

було підписано «Протокол узгодження», відповідно до якого Програма технічної 

допомоги 1992 р. мала бути реалізована у такій же формі, в якій вона була 

підписана у 1991 р. за існування СРСР, але відповідний документ уже був 

підписаний на двосторонній основі. Так протягом червня, липня та вересня 1992 р. 

угоди були підписані та започаткували новий етап співпраці. Надання коштів 

Комісією Європейського Союзу (КЄС) у вигляді технічної допомоги відбувалося 

без урахування принципу пропорційного розподілу між країнами СНД, а на основі 

можливості реалізації проектів та найбільш ефективного впровадження [53, арк. 1]. 
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Відповідно до угод, розподіл коштів (без урахування коштів міжрегіональних 

програм) між окремими республіками колишнього СРСР мав наступний вигляд: 

Росія – 225,649 млн екю1 (81,4%), Україна – 27,710 (9,9%), Білорусь – 8,200 (2,9%), 

Казахстан – 5,750 (2%), всього для республік – 277,259 (100%) [7, арк. 206].  

Таким чином, на Україну припадало майже 10% усієї технічної допомоги з 

боку ЄС і вона була спрямована основним чином на питання, пов'язані із 

економічними трансформаціями в державі. У 1992 р. показник збільшився до 

10,7%. 

Співпраця із Європейським Союзом на початковому етапі включала кілька 

вимірів, зокрема політичний, економічний та торгівельний. З політичної сторони, 

головною метою було збільшення європейської безпеки, зокрема шляхом 

підтримки незалежної, суверенної України, а також демонтажу ядерної зброї та 

підписання Договору про нерозповсюдження. З економічної сторони – це перш за 

все сприяння економічній стабілізації та реформам, в тому числі підтримка 

переходу до ринкової економіки, що в свою чергу забезпечило б передумови 

економічного розвитку, та сприяло б політично-соціальній стабільності. Метою 

торговельного виміру була підтримка інтеграції України в світ. 

Починаючи з 1991 до 2014 р. було підписано низку угод, які визначали 

основні умови та напрями співпраці між Європейським Союзом та Україною. 

Оцінку України як стратегічного партнера можна побачити у перших звітах 

Європейського Союзу щодо донорської допомоги Україні, де акцентується увага 

на залежності України від енергоносіїв, нестабільності на зовнішньому ринку, що 

ускладнював процес розвитку демократії в цілому.   

У період з 1991 до 1997 рр. Україна отримала від Європейського Союзу 1,8 

млрд євро у якості грантових коштів [196].  ЄС був також одним із важливих 

джерел інвестицій для економіки України, адже це не лише фінансова допомога, а 

й залучення міжнародного досвіду корпоративного управління, що сприяло 

 
1 Екю – валютна одиниця Європейського Союзу (1979-1998 рр.) для здійснення безготівкових 
операцій 
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впровадженню міжнародних стандартів якості та поширенню новітніх технологій 

та знань [232, с. 177]. 

Основними програмами та інструментами міжнародної технічної допомоги 

ЄС через які здійснювалася співпраця були: 

  TAСIС; 

  Twinning; 

  ІЄСП (ТАІЕХ; Sigma). 

Кожна з цих програм діяла в межах тих умов, які передбачалися підписаними 

між Україною та Європейським Союзом угодами.  

Співпраця незалежної України та Європейського Союзу була започаткована 

підписанням Меморандуму про фінансування програми технічної допомоги 

Україні у 1992 р. 

У спільній заяві Голови Комісії Європейських Співтовариств Ж. Делора та 

Президента України Л. Кравчука у 1993 р. було проголошено, що метою взаємних 

відносин між Україною та ЄС є їх зміцнення та переведення на постійну правову 

основу. Важливим фактором було те, що європейська сторона відмовилася від 

загального підходу переговорів із країнами СНД, натомість було вирішено 

проводити двосторонні переговори, враховуючи специфіку кожної держави. 

За свідченнями співробітників Комісії Європейського Союзу різних рівнів, 

ЄС надавав особливої уваги розвитку відносин із Україною, зважаючи на її 

потенціал та геополітичне становище [3, арк. 46]. Про це свідчив старт переговорів 

між Україною та ЄС про укладання Угоди про партнерство і співробітництво.  

Перший етап офіційних перемовин відбувся у Брюсселі 24-25 березня 1993 р. 

у вигляді пленарного засідання, на якому співрозмовниками української делегації 

була група експертів КЄС на чолі з директором Генерального директорату 

зовнішніх зав’язків П. Бенавідесом та представники держав-членів ЄС. Делегацію 

з України представляли начальник управління технічної допомоги з боку КЄС 

Національного центру реалізації міжнародної технічної допомоги А. В. Жалко-

Титаренко, начальник відділу міжнародного економічного співробітництва МЗС 
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М. І. Маймескул та інші. Попередній аналіз запропонованого варіанту угоди, 

загалом отримав позитивну оцінку української сторони, адже угода передбачала 

співпрацю між Україною та ЄС з широкого кола сфер, з акцентом на економічну. 

Важливим моментом стало те, що дана угода визначалася обома сторонами як 

перший крок на шляху інтеграції України до європейської спільноти [3, арк. 24].  

Існувало два основних механізми, що регулювали стосунки між ЄС та 

Україною: Угода про партнерство і співробітництво та спільна стратегія. 

Угода про партнерство і співробітництво була підписана у 1994 р., набрала 

чинності у 1998 р., заклавши основи політичних відносин ЄС з Україною [46, арк. 

182]. Документ окреслив основні напрями співпраці, зокрема це – «забезпечення 

політичного діалогу, розвиток тісних політичних відносин, сприяння розвитку 

торгівлі, інвестицій, економічних відносин; створення основ взаємовигідного 

економічного, соціального, фінансового, цивільного, науково-технічного та 

культурного співробітництва; підтримка зусиль України по зміцненню демократії 

і розвитку її економіки та завершенню переходу до ринкової економіки» [119]. 

Основними органами, що координували виконання Угоди стали: Рада з питань 

співробітництва, Комітет з питань співробітництва та Комітет з питань 

парламентського співробітництва. Також у складі центральних органів виконавчої 

влади були створені підрозділи з питань співробітництва з ЄС. 

Окрім декларативних положень, Угода містила важливий пункт, що 

стосувався надання Україні технічної допомоги з метою вдосконалення та 

зближення українського законодавства до європейського.  

Угода являла собою основу політичних відносин з Україною, що 

ґрунтувалася на демократичних цінностях та включала політичний діалог. 

Технічна допомога мала включати такі заходи як обмін експертами, надання 

інформації щодо законодавства, організація семінарів, професійна підготовка, 

допомога у здійсненні перекладів нормативно-правових актів [119].  

До початку 1999 р. відбулося кілька ключових засідань, на яких було 

окреслено пріоритетні сфери співпраці, зокрема було розпочато спільне вивчення 
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доцільності створення зони двосторонньої вільної торгівлі та зближення 

законодавства. У питаннях співробітництва між ЄС та Україною у промисловості 

та захисті інвестицій було узгоджено створення стабільної нормативної бази для 

підприємств та оновлення системи бухгалтерського обліку [58, арк. 94]. 

Амстердамський договір 1997 р. у рамках спільної зовнішньої політики і 

політики безпеки передбачав новий механізм – розробку спільної стратегії, що 

передбачала підтримку процесу демократичних та економічних перетворень в 

Україні. Відповідна Стратегія була схвалена 11 грудня 1999 р. у м. Гельсінкі [240, 

с. 87]. 

Однією з ключових цілей, визначених Стратегією, було забезпечення більшої 

узгодженості між політикою, діями країн-членів ЄС та Україною [221, с. 87], а 

також сприяння у формуванні «відкритої, плюралістичної та правової демократії в 

Україні», забезпеченню «стабільності та безпеки в Європі й усьому світі, знаходячи 

ефективні відповіді на спільні проблеми, з якими стикається континент» [109]. 

Зокрема, Стратегія визначала такі основні завдання як «підтримка процесу 

демократичних та економічних перетворень в Україні», забезпечення стабільності, 

безпеки в Європі, зміцнення співробітництва ЄС та України [255, с. 8].   

В контексті цього, Європейський парламент у 2001 р. ухвалив Резолюцію, 

відповідно до якої саме компонент підтримки демократії та сприяння розвитку 

громадянського суспільства і незалежних ЗМІ вважався таким, який має діяти 

посилено [108], що фактично означало його актуальність. 

Загальні принципи Європейської політики сусідства вперше було викладено 

у повідомленні Європейської Комісії під назвою «Розширена Європа» у березні 

2003 р., а в травні наступного року з’явився докладніший стратегічний документ 

щодо Європейської політики сусідства [162, с. 13].  

Таким чином з 2004 р. стартував новий вектор міжнародної політики 

Європейського Союзу – Європейська політика сусідства (ЄПС), який торкався і 

україно-європейських відносин. Основним інструментом реалізації ЄПС на 
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національному рівні стали Плани дій, що були  розроблені двома сторонами та 

затверджені.  

План дій Україна – ЄС був затверджений Кабінетом Міністрів у 2005 р., 

строком на три роки та був продовжений до 2009 р. і втратив чинність у зв'язку із 

схваленням Порядку денного асоціації Україна – ЄС. Імплементація Плану мала на 

меті сприяти реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво та 

подальшої інтеграції до європейських економічних та соціальних структур [72]. 

Упродовж 2005-2008 рр. допомога ЄС Україні головним чином була направлена на 

підтримку реалізації ключових завдань, визначених Планом дій, які в свою чергу, 

покликані забезпечити процес економічних та демократичних реформ. 

Ми вважаємо, що План дій став чи не основним у рамках залучення 

міжнародної технічної допомоги у сфері посилення стабільності та ефективності 

інституцій, що забезпечували демократію, верховенства права та розвиток 

громадянського суспільства, адже цим документом ці питання визначалися як 

особливо пріоритетні. 

Програми технічної допомоги, відповідно до положень ЄС, здійснювалися у 

рамках Індикативних програм, у яких затверджувалися ключові напрями 

діяльності. Українська сторона в свою чергу подавала власні пропозиції до 

врахування. До 2014 р. Урядом України було затверджено сім індикативних 

програм: 1991 р., 1992 р., 1993-1995 рр., 1996-1999 рр., 2000-2003 рр, 2004-2006 рр., 

2007-2010 рр., 2011-2013 рр., хронологічні межі яких відповідали окремим 

Регламентам ЄС [221, с.88]. 

Першою програмою технічної допомоги Європейського Союзу, що діяла в 

Україні була Програма ТАСІС. Її діяльність була спрямована на передачу знань та 

практичного досвіду, що дозволяло поєднувати досвід країн із ринковою 

економікою, демократичним устроєм із місцевими потребами та умовами.  Ця 

програма мала на меті надання допомоги для забезпечення переходу до ринкової 

економіки та зміцнення демократії. Відповідно до Протоколу Згоди (укладеного 

між Комісією Європейських Співтовариств та одинадцятьма урядами країн-
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партнерів 11 лютого 1992 р.) визначалася необхідність створення в кожній країні-

партнеру урядової структури – Координаційного бюро програми технічної 

допомоги з боку ЄС та визначення Національного координатора як офіційного 

представника уряду країни для координації питань щодо надання технічної 

допомоги [48, арк. 6]. Зазвичай цю посаду займали очільники відомств, що 

координували залучення та використання технічної допомоги. 

Варто зазначити, що технічна допомога ЄС у межах індикативних  програм 

ТАСІС 1991 р., 1992 р. та 1993-1995 рр.  надавалася  шляхом проведення  

конкретних  заходів у сфері розвитку людських ресурсів (зокрема реформуванні 

державної адміністрації, допомозі Національному центру забезпечення зайнятості, 

наданні консультацій уряду), транспорту, телекомунікацій (підготовці кадрів, 

тарифоутворенні), також у галузі агропромислового комплексу, приватизації, 

розвитку малого та середнього бізнесу, конверсії оборонної промисловості, 

енергетики та ядерної безпеки [100], що говорить про те, що напрям у сфері 

розвитку демократії, громадянського суспільства, ЗМІ, гендерної рівності не був 

серед ключових. Звідси виходить, що даний напрям не був серед запитів 

української сторони. Не зважаючи на те, з іншого боку – у регламентах було чітко 

зафіксовано, що нехтування демократичними принципами та правами людини 

може стати причиною для припинення співпраці.  

Програма технічної допомоги Україні на 1992 р. складалася із таких дій та 

заходів в економіці як навчання, надання експертних послуг та стажування. 

Індикативна програма для України, що була підписана у липні того ж року мала 

такі загальні напрями як розвиток місцевих навичок та «ноу-хау», що мали 

прискорити процес економічного реформування шляхом надання теоретичних та 

практичних порад, спрямованих на ефективне управління та функціонування 

економіки, заснованої на ринкових відносинах. У цій програмі було записано, що 

програма технічної допомоги мала створювати сприятливі умови для приватного 

інвестування, що мало пришвидшити розвиток приватного сектору.  
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На координаційних конференціях з питань надання допомоги країнам 

пострадянського простору, що відбувалися у Вашингтоні та Лісабоні в першій 

половині 1992 р., донори визначили дев’ять ключових секторів для технічної 

допомоги з метою сприяння розвитку демократії та ринкових відносин [5, арк. 14]. 

Програма дій включала в себе такі основні компоненти як консультування 

уряду, виробництво та розподіл продуктів харчування, транспорт, енергетика, та 

підтримка діяльності підприємств. Вона втілювалася КЄС у співробітництві із 

урядовими установами України, реципієнтами технічної допомоги, а також 

фірмами та установами-виконавцями. Бюджет Програми складав 48 млн 28 тис екю 

[5, арк. 28]. 

Серед проектів, що здійснювалися у 1993 р. були такі як допомога у 

формуванні енергетичної стратегії, консультування з проблем тарифо- та 

ціноутворення у галузі енергетики, сприяння банківській справі, вдосконалення 

податкової системи та допомога у реформуванні органів державного управління [2, 

арк. 124]. 

Упродовж 1991-1993 рр. за Програмою ТАСІС Україні були виділено 120 млн 

екю в основному на покращення сільськогосподарського виробництва, розподілу 

та продажу продукції, надання допомоги у приватизації державних підприємств, 

забезпечення передислокації військових офіцерів, сприяння розвитку незалежних 

засобів масової інформації [12, арк. 43]. 

Відповідно до звіту Національного центру реалізації міжнародної технічної 

допомоги Європейським Союзом упродовж 1992 р. було надано технічної 

допомоги на суму 94 млн екю (бл.122 млн дол. США) [7, арк. 48]. 

Програма ТАСІС 1993-1995 рр. була розроблена експертами ЄС та 

представниками Національного центру реалізації міжнародної технічної допомоги 

з урахуванням  пропозицій державних структур і програми дій Уряду. Після цього 

вона була відправлена в Брюссель для попереднього узгодження керівництвом 

програми ТАСІС. За інформацією Т. Хзара, що був відповідальним за підготовку 

програми, та згідно існуючої в ЄС процедури, після цього вона була офіційно 
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представлена для підписання  в Комісії Європейських Співтовариств і відправлена 

на підписання Уряду України [7, арк. 217]. 

Програма ТАСІС-93 складала 43,25 млн екю, ТАСІС-94 – 27 млн екю і була 

покликана на вирішення проблем реформування економіки України, впровадження 

заходів макроекономічної стабілізації та структурної перебудови. 

Упродовж 1994 р. у рамках цієї програми в Україні передбачалася реалізація 

139 проектів, що мали стартувати 1991-1994 рр. загальною вартістю 168 млн екю, 

проте станом на грудень 1994 р. впроваджувалися лише 28 проектів вартістю 20 

млн екю, що становило близько 20% усіх проектів [18, арк. 62].  

Причинами такого низького рівня освоєння донорських коштів можна 

визначити такі відсутність сталого визначення національних пріоритетів відносно 

напрямів надання допомоги з розвитку, а також низький рівень взаємодії Агентства 

міжнародного співробітництва і інвестицій (АМСІ) із Урядом України, 

підприємствами, установами, що залучалися до реалізації проектів технічної 

допомоги. Ситуація ускладнювалася також підходами Європейського Союзу щодо 

визначення основних напрямів МТД, що були негнучкими та слабо пересікалися із 

інтересами України. Окрім цього, сюди можна віднести високий рівень 

централізованого управління проектами, відсутність зв’язків між 

консультативними проектами та існуючим механізмом залучення іноземних 

інвестицій.  

Зокрема, на кінець 1994 р. склалася досить складна ситуація з виконанням 

програм технічної допомоги ЄС, оскільки зі сторони України не були підписані дві 

угоди із Європейською Комісією, що унеможливлювало співпрацю. У результаті, 

усі виплати по проектах, фінансованих з бюджетів 1993 р., 1994 р. були 

заблоковані. Голова делегації Л. Морено у своєму зверненні до Прем’єр-міністра 

України В. Масола визначав втрату бюджету 1994 р. як один із можливих ризиків. 

Ситуація усугублялася також тим, що станом на грудень 1994 р. так і не було 

призначено нового Голову Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій, 
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який мав виконувати роль координатора у переговорах із представниками 

Європейської Комісії.   

Як вирішення таких проблем, пропонувалося зміщення акцентів Програми із 

консультативних проектів до проектів, що передбачали б залучення іноземних 

інвестицій у розвиток енергетичної, транспортної та інформаційної 

інфраструктури, а також безпосереднє залучення українських інституцій та 

фахівців до реалізації конкретних програм технічної допомоги. 

Під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України В. Пинзеника із 

делегацією Європейського Союзу у 1995 р. важливими напрямами залучення 

допомоги з розвитку було визначено такі як удосконалення правової бази, 

підтримка програми приватизації, створення казначейства, здійснення моніторингу 

процесу підготовки та реалізації реформ, зокрема й енергетичного сектору, 

удосконалення системи соціального захисту, покращення механізму підготовки 

кадрів державних службовців та сприяння розвитку системи страхової діяльності в 

Україні – цей перелік був викладений у програмі технічної допомоги ТАСІС-95 [18, 

арк. 17]. 

Пріоритетними напрямами технічної допомоги 1994-1996 рр. були такі як 

консультування Уряду України та урядових структур з питань макроекономіки та 

структурної політики, розробки стратегії економічних реформ та вдосконалення 

законодавчої системи, реструктуризація промислових підприємств, модернізація 

базової інфраструктури економіки, паливно-енергетичний сектор, ліквідація 

наслідків ЧАЕС та покращення екологічної ситуації. Міжнародна технічна 

допомога була зосереджена на центральному рівні для вирішення 

загальнонаціональних проблем та місцевому – для підтримки регіональних 

програм [7, арк. 141]. 

Як зазначають офіційні джерела, рівень виконання програм технічної 

допомоги ЄС Україні та іншим країнам пострадянського простору 1991-1995 рр. 

був досить низьким. Основними причинами незадовільного стану реалізації 

програм визначалися наступні: 
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- неузгодженість у діях Комісії Європейського Союзу (КСЄ), 

міжнародних фінансових організацій та країн-членів ЄС при розробці та 

здійсненні програм допомоги з розвитку; 

- складні та довготривалі організаційні процедури розробки, виконання та 

контролю програм МТД; 

- недоліки взаємодії національних центрів реалізації технічної допомоги 

країн-реципієнтів з урядами цих країн та підприємствами, установами, 

що безпосередньо залучалися до програм технічної допомоги [7, арк. 

211]. 

На слуханнях у Європарламенті відзначалася необхідність розробки 

багаторічних програм, їх конкретизації та концентрації уваги на ефективній 

реалізації виділених коштів на рівні підприємств та організацій-реципієнтів. 

У 1996 р. була підписана Індикативна програма ТАСІС на 1996-1999 рр. На 

цей період ЄС було збільшено розміри допомоги, спрямованої на розвиток 

інститутів, що утворювали основні елементи демократії, а також приведення 

українського законодавства до європейських стандартів. Заходи, що 

реалізовувалися, були спрямовані на підтримку Парламенту та виконавчих органів 

влади шляхом передачі передових методів, навчальних програм, і таких, що 

стосувалися перекваліфікації кадрів та обміну досвідом [28, арк. 200]. 

З метою надання консультативної допомоги із законодавчих питань, а саме з 

наближення українського законодавства до законодавства Європейського Союзу в 

1997 р. розпочав діяльність Консультативний центр з питань законодавства. Центр 

забезпечував постійне надання експертної консультативної допомоги, що сприяв 

передачі «ноу-хау» та кращого досвіду європейських країн у розробці проектів 

законодавчих актів та інформаційне, документаційне обслуговування за 

допомогою якого можливо було б отримати доступ до відповідних баз даних та 

інформації країн ЄС [32, арк. 89]. 

Проте ситуація із зміною пріоритетних сфер почала змінюватися із 2000 р., з 

прийняттям нового Регламенту 1999 р. щодо заходів програми ТАСІС. Відповідно 
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до змін, серед напрямів залучення технічної допомоги було сприяння 

інституційній, правовій та адміністративній реформам, що включали забезпечення 

прав особистості через підтримку розвитку громадянського суспільства. Також 

було впроваджено систему стимулювання, що була спрямована на вдосконалення 

відбору проектів [210, с. 33]. 

Відповідно до регламенту ТАСІС, інституційна, юридична та 

адміністративна реформи розповсюджувалися на широкий спектр починаючи з 

судової сфери до сприяння розвитку громадянського суспільства. Індикативна 

програма 2000-2003 рр. у свою чергу була сфокусована на дві основні галузі. Було 

визначено сприяти Україні в ефективному впровадженні, підтримувати реформи в 

галузі охорони навколишнього середовища та розвитку громадянського 

суспільства [47, арк. 40]. 

Важливим є те, що вектори фінансування ТАСІС визначалася таким чином, 

щоб вони працювали комплексно та були спрямовані не більше ніж на три сфери зі 

списку. Упродовж 2000-2006 рр. заходи програми ТАСІС спрямовувалися на 

реформування інституційної, правової, адміністративної реформи, а також на 

надання підтримки у здійсненні економічних реформ, розвитку приватного 

сектора, розв’язання проблем, пов’язаних з соціальними наслідками перехідного 

періоду [162, с. 9]. 

Період з 1991 р. до 2006 р. можна назвати адаптаційним, оскільки протягом 

цього часу до концепції та механізмів реалізації програми вносилися суттєві зміни, 

задля максимального інтегрування до середовища країн-партнерів. 

Упродовж 2001-2008 рр. в Україні європейською стороною було реалізовано 

більше 50 проектів (близько 6 млн євро), що стосувалися тематики розвитку 

громадянського суспільства, демократії та захисту прав людини [162, с. 9]. 

Більшість проектів були спрямовані на моніторинг порушень прав людини, а також 

на покращення системи правосуддя, створення освітніх центрів тощо. 

Так, наприклад 1995-1996 рр. діяв проект «Удосконалення та розвиток 

адміністративно-управлінської системи в Тернопільському державному 
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педагогічному інституті» метою якого було практичне запровадження методів 

удосконалення та розвитку адміністративно-управлінської системи; з 1998 по 2001 

рр. – проект «Підготовка фахівців з Європейських досліджень» [61] в рамках якого 

здійснювалася підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі 

європейських досліджень в Україні.  

Розвиток національної навчальної програми з громадянської освіти було 

метою проекту «Громадянська освіта – Україна», який впроваджувався в Україні з 

2005 по 2008 рр.  

Загальна сума допомоги ЄС Україні в рамках програми ТАСІС зросла з 88 

млн євро у 2005 році до 100 млн євро у 2006 р. Фактично, програма ТАСІС до 2006 

р. була одним із ключових інструментів співпраці ЄС та України, спрямованого на 

підтримку виконання Угоди про партнерство та співробітництво між 

Європейським Співтовариством, його країнами-членами та Україною [162, с. 9]. 

Загалом можна визначити, що впродовж 1991-1998 рр. програма ТАСІС в 

Україні була спрямована на роботу за такими основними напрямами (Рис. 6): 

- інституційні реформи і розвиток людського потенціалу;  

- економічні реформи і розвиток приватного сектора;  

- відновлювана енергетика та захист навколишнього середовища; 

- транспорт та комунікації; 

- сільське господарство та харчова промисловість.  

Такий напрям залучення технічної допомоги як інституційне будівництво та 

розвиток людського потенціалу був одним із ключових у сфері розвитку демократії 

та громадянського суспільства, адже, на нашу думку, розширення вкладу в знання 

є найкращою інвестицією для розбудови держави. 
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Рис. 6. Технічна допомога TACIC Україні 1991-1998 рр. 

Виходячи з даних, що наведені в таблиці (Рис. 3.), маємо можливість 

побачити основні заходи, що здійснювалися в даному напрямі з 1991 по 1998 рр. 

Найбільша кількість заходів була спрямована на тренінги по працевлаштуванню, 

навчанню/перепідготовці, соціальне забезпечення – протягом семи років було 

реалізовано 10 проектів. 

Схвалена ЄС Стратегія щодо програми допомоги на період 2000-2003 рр. 

визначала важливим компонентом трансформації України громадянське 

суспільство. Адже його наявність є необхідною частиною демократичного 

суспільства і Стратегія була покликана також визначити шляхи заохочення більш 

активної часті громадян та розвитку дієвого сектору місцевих неурядових 

організацій. Документ передбачав відкритість до використання інших шляхів 

безпосередньої взаємодії з місцевими неурядовими організаціями або співпраці 

через неурядові організації країн ЄС [39, арк. 88]. 

В 2000-2003 рр. заходи програми ТАСІС спрямовувалися на такі важливі 

блоки: 

 інституційні, правові і адміністративні реформи; 

 надання підтримки у здійсненні економічних реформ і розвитку 

приватного сектора; 

 розв’язання проблем, пов’язаних з соціальними наслідками 

перехідного періоду [242, с. 34].  
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Упродовж наступного періоду 2004-2006 рр. ТАСІС сприяла 

інституціональним, правовим та адміністративним реформам, розвитку приватного 

сектору та економіки в цілому, а також амортизувала складні соціальні наслідки 

перехідного періоду економіки [162, с. 11].  

Одним із найпоказовіших результатів реалізації програми ТАСІС вважають 

перехід України до ринкової економіки у 2006 р., коли цей статус був офіційно 

затверджений. Це у свою чергу, призвело до збільшення інвестицій. До 2005 р. 

надходження в Україну прямих іноземних інвестицій з країн ЄС було на низькому 

рівні: у 2004 р. цей показник складав трохи більше за 220 млн євро. А вже у 2005 р. 

розмір прямих іноземних інвестицій з країн ЄС – сягнув 5,3 млрд євро [162, с. 11]. 

Згідно з даними Держкомстату України, на 1 січня 2008 р. сукупний обсяг прямих 

іноземних інвестицій в Україну з країн ЄС склав більше 15 млрд дол. США, у 2009 

р. ця цифра зросла до понад 28 млрд дол. США [105].  

Дослідники часто визначають, що однією з основних проблем впровадження 

Програми ТАСІС був низький рівень адаптивності до умов країни-реципієнта, так 

званий принцип «зверху вниз», коли національні органи недостатньо долучалися 

до програм.  

Та попри те, завдяки активній співпраці європейської спільноти, зокрема в 

рамках програми ТАСІС, із українськими освітніми закладами, громадськими 

організаціями, спілками та аналітичними центрами закладалися основи 

громадянського суспільства, що стало опорою української державності та 

цінностей демократії і свободи. 

У 2005 р. Україна першою серед країн Союзу Незалежних Держав (СНД) 

приєдналася до програми Twinning, відповідно до Указу Президента «Питання 

забезпечення впровадження програми Twinning в Україні» [71]. Координатором 

програми в Україні стала Національна державна служба.  

Ця програма для нас є цікавою з огляду на сферу її впровадження – органи 

державної влади, а також на поставлену мету – розбудову сучасних і ефективних 

органів центральної та місцевої влади, людських ресурсів, розвиток управлінського 
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потенціалу, шляхом обміну досвідом. У рамках програми увага максимально 

зосереджувалася на співпраці між органами державної влади та аналогічними 

державними інституціями країн Європейського Союзу, що відповідало лозунгу 

інструменту «Building institutions through administrative cooperation» [195], який в 

перекладі означає «розбудова інституцій шляхом адміністративної співпраці». 

Програма Twinning була започаткована 1998 р. як інструмент, що 

покликаний допомогти країнам-кандидатам Європейського Союзу посилити 

адміністративну та законодавчу спроможність для імплементації європейського 

законодавства. З 2004 р. програма була відкрита для південних країн Європейської 

політики сусідства, а з 2005 р. – для східних країн [184, с. 10]. 

Серед інших нормативно-правових актів, що регулювали співпрацю України 

та Європейського Союзу в рамках програми Twinning були: 

- Наказ №175 Національного агентства України з питань державної 

служби «Про затвердження Методичних рекомендацій з використання 

інструмента Twinning в Україні» від 01.07.2008 р.; 

- робоча книга з питань використання інструменту Twinning (Common 

Twinning Manual 2009, 2012, 2013-2014 рр.); 

- міжвідомчий Наказ № 120/702 Національного агентства України з 

питань державної служби та Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України «Про створення Робочої групи з питань координації 

впровадження інструмента Twinning» від 15.06.2012 р.; 

- Наказ №214 Національного агентства України з питань державної 

служби «Про здійснення перевірки готовності центральних органів 

виконавчої влади - бенефіціарів проектів Twinning до реалізації 

проектів Twinning в Україні» від 07.10.2015 р.; 

- Постанова Кабінету Міністрів України № 700 «Про затвердження 

Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning 

в Україні» від 11.10.2016 р. 
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Серед переваг інструменту Twinning варто визначити надання експертної 

оцінки, консультування у сфері державного управління, навчання ефективним 

методам роботи та сприянні в наближенні українського законодавства до 

європейського.  

Для ефективного запровадження акцентом було не копіювання, а саме 

адаптація законодавства, що робило його життєздатним в українських реаліях. Під 

час впровадження того чи іншого проекту Twinning, Європейський Союз делегував 

свого експерта, який координував та консультував колег країни-реципієнта. Такий 

підхід надавав чимало переваг серед механізмів запровадження інших проектів 

міжнародної технічної допомоги.  

Одним із важливих критеріїв оцінки ефективності реалізації проектів у 

рамках цієї програми була наявність нової чи адаптованої системи, яка була б 

самодостатньою після завершення співпраці. 

Основними сферами залучення інструменту Twinning були: 

- «гармонізація стандартів України у цивільній авіації з нормами 

законодавства ЄС; 

- посилення регуляторної та юридичної складової регулювання 

енергетичного сектору; 

- впровадження конкурентного законодавства в Україні; 

- зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, метрології, законодавчої 

метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні; 

- підтримка співпраці України з Європейським Союзом у космічній 

галузі; 

- допомога в запровадженні нової системи державного фінансового 

контролю; 

- посилення діяльності Національного агентства з акредитації України» 

[162, с. 18]. 

Проекти Twinning мали характер грантової допомоги Європейської Комісії 

та реалізувалися відповідно до встановлених процедур і правил. Так, кожного року 
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до 1 жовтня адміністративний офіс програми Twinning – установа, що здійснювала 

координацію підготовки проектів Twinning та сприяла їх реалізації, надавала 

консультативну та методичну підтримку державним органам щодо ініціювання, 

підготовки та реалізації проектів Twinning [81]. Офіс інформував державні органи 

про можливість залучення технічної допомоги в рамках програми Twinning, які в 

свою чергу мали подати пропозиції. Після розгляду Адміністративним офісом, 

проектні пропозиції подавалися на розгляд і схвалення Представництву ЄС в 

Україні, що сприяло запровадженню системного підходу до щорічного 

програмування, ідентифікації та регулярному моніторингу проектів Twinning.  

В свою чергу для забезпечення об’єктивності та врахування інтересів усіх 

сторін, перелік проектних пропозицій, що були схвалені європейськими 

партнерами, подавалися на розгляд робочої групи. До її складу зазвичай входили 

представники Адміністрації Президента України, Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі, Міністерства закордонних справ та Представництва 

Європейського Союзу. Основним завданням цієї робочої групи було 

координування проектів в рамках програми Twinning та розробка робочих планів 

проектів. 

Станом на 1 березня 2010 р. в робочому плані налічувалося 38 проектів 

Twinning, при чому термін реалізації проектів складав від 12 до 36 місяців. 

Особливістю цього інструменту технічної допомоги був акцент на 

забезпечення конкретних результатів, а не лише сприяння співробітництву як 

такому. Twinning не лише надавав експертну підтримку, а також був механізмом 

партнерства та адміністративного співробітництва у конкретній сфері з метою 

досягнення обов’язкових результатів проекту. Інструмент не копіював системи 

країн-членів Європейського Союзу, а здійснював їх адаптацію до наявних умов 

таким чином, щоб вони ефективно функціонували в Україні. Ключовим моментом 

в реалізації програм була «спільна відповідальність» органу-бенефіціара та 

відповідної структури країни-партнера за досягнення визначених результатів 

проекту.  
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Зростаюча динаміка кількості проектів Twinning упродовж 2006-2014 рр. 

(Рис. 7.) говорить про сприйняття України як надійного партнера. Одним із 

позитивних результатів впровадження інструментів Європейського Союзу в тому 

числі Twinning стало підписання Угоди про асоціацію. Також свого часу, у 2006 

році керівник підрозділу Twinning Генерального директорату «Євродопомога» М. 

Маццокі-Алеманні сказав, що Twinning – це головний інструмент, який 

використовувався країнами-кандидатами на членство в Європейському Союзі і 80 

% роботи з підготовки відповідних країн до членства в ЄС відбувалося через 

Twinning [144, с. 8].  

 

Рис. 7. Динаміка кількості проектів Twinning 2006-2014 рр. 

До найбільших напрямів залучення МТД належали сфери розвитку та 

вдосконалення юстиції, верховенства права, інфраструктури та транспорту, а також 

сфера енергетики, фінансів та торгівлі (Див. Рис. 8). Загальна тенденція є 

показовою та підтверджує тезу про пріоритетність демократичного напряму серед 

проектів Twinning. 
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Рис. 8. Сфери залучення інструменту Twinning (за кількістю проектів) 2006-

2014 рр. 

Станом на 2008 р. Україна була лідером щодо кількості класичних проектів 

Twinning серед країн Європейської політики сусідства [144, с. 17] (Див. Рис. 9).  

 

Рис. 9. Проекти Twinning (2004-2013 рр). 

Першим контрактом в Україні стала «Національна комісія регулювання 

електроенергетики України – посилення регуляторної та юридичної складової 

регулювання енергетичного сектору» (партнери: Національна комісія регулювання 

електроенергетики України – Італія в консорціумі з Австрією та Чеською 

Республікою) [144, с. 10]. Одним із вагомих результатів проекту була розробка 

проекту Закону України «Про Національну комісію регулювання 
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електроенергетики», де були враховані найкращі європейські практики 

функціонування незалежних регуляторів та вітчизняний досвід енергетичної 

сфери, впроваджено методики моніторингу якості електроенергії та механізм 

ціноутворення на електроенергію.  

Також у 2007 р. стартували такі проекти як «Гармонізація процедур 

законодавства та забезпечення їх виконання в авіаційному секторі» (Державна 

авіаційна адміністрація України); «Допомога у впровадженні нової системи 

державного внутрішнього фінансового контролю» (Головне контрольно-ревізійне 

управління України); «Посилення стандартизації, ринкового контролю, метрології 

та правової метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні» 

(Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики); «Підтримка України у сфері космосу» (Національне космічне агентство 

України); «Посилення впровадження конкурентного законодавства України» 

(Антимонопольний комітет України). 

Започаткований Європейською Комісією в Україні проект Twinning 

«Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань, законодавчої 

метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в Україні», був логічним 

продовженням співпраці між Україною та ЄС щодо створення сприятливих умов 

для інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС шляхом приведення 

регуляторної та адміністративної практики у відповідність із міжнародними та 

європейськими стандартами [144, с. 14]. Метою проекту була підтримка реалізації 

завдань Плану дій Україна – ЄС та Плану дій щодо підготовки до укладення Угоди 

про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції.  

В якості результату ефективної реалізації того чи іншого проекту є прийняті 

зміни до законодавства України, що покликані покращити роботу органів 

державного управління, забезпечити прозорість та підзвітність, сприяти 

комунікації з громадськістю тощо.  

Досить показовим результатом реалізації одного з проектів Twinning було 

впровадження нової комунікаційної політики, спрямованої на підвищення 
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прозорості Національного банку та створення єдиної електронної системи 

інформаційної роботи серед підрозділів, які відповідають за зв’язки з 

громадськістю, що було затверджено Положенням про управління витратами в 

системі Національного банку, відповідно до Постанови № 540 Правління 

Національного банку України від 13.12.2010 р. [144, с. 20]  
Рекомендації, які були розроблені у рамках проекту Twinning для 

Національної академії державного управління при Президентові України були 

затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1198-р 

«Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад», Указом Президента України від 09.12.2011р. № 1110/2011 «Питання 

реформування Національної академії державного управління при Президентові 

України». 

У 2012 р. проект «Розробка статистичних методологій в Україні відповідно 

до стандартів ЄС» було визнано одним із чотирьох найуспішніших проектів серед 

країн Європейського інструменту сусідства і партнерства [144, с. 25]. Цей проект 

розпочався у листопаді 2011 р., тривав 21 місяць, його бюджет складав 1 млн євро 

[193].  

Протягом 2013 р. було розпочато 16 інституційних програм Twinning у різних 

сферах, включаючи правосуддя, державну службу, стандартизацію, статистику, 

транспорт та телекомунікації [194]. 

У 2013 р. було отримано 29 проектних заявок від державних органів влади у 

рамках реалізації інструменту Twinning, у 2014 р. ця цифра зросла до 43 проектів, 

що свідчить про ріст зацікавлення у реалізації проектів технічної допомоги.  

Загалом, щороку в межах реалізації Twinning відбувалися семінари, круглі 

столи, конференції та інші заходи що мали на меті обмін досвідом, презентацію 

результатів, звітування. Так у 2014 р. було проведено 59 заходів такого роду, 

зокрема: 30 наглядових рад; 11 консультативних зустрічей з представниками 

органів-бенефіціарів та іноземними експертами; 3 конференції з нагоди відкриття 
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та 5 конференцій з нагоди закриття проектів; 1 засідання щодо відбору пропозицій 

країн-членів ЄС; 2 заходи щодо перевірки готовності органів до реалізації проектів 

[144, с. 30].  

Підсумовуючи, можна окреслити такі основні компоненти інструменту 

Twinning як законодавчий, що був покликаний сприяти розробці нового та 

перегляді діючого законодавства (підготовка пропозицій щодо внесення змін до 

українського законодавства відповідно до європейських стандартів; порівняльний 

аналіз національного та європейського законодавства) та підвищення інституційної 

спроможності та підвищення кваліфікації кадрів державних органів влади [193, с. 

4].  

Кожен із цих компонентів був покликаний сприяти наближенню України до 

загальноєвропейських цінностей, а також сприяти демократичним процесам та 

можливості громадськості впливати на прийняття рішень.  

Для надання допомоги з розвитку Європейський Союз використовував 

чимало інструментів та механізмів, зокрема, на період 2007-2013 рр. було 

затверджено шість нових програм для надання зовнішньої допомоги для країн-

партнерів.  

З 2007 р. уся донорська допомога, в тому числі й технічна надавалася в 

рамках нового фінансового інструменту для країн, що охоплювалися 

Європейською політикою сусідства – Інструмент європейського сусідства та 

партнерства (ІЄСП) [217, с. 10]. Більшість технічної допомоги надавалася через 

національні та регіональні програми, проте були розроблені міжрегіональні 

програми для підтримки Східного та Південного регіонів ІЄСП. Метою 

міжрегіональних програм було зміцнення діалогу та співпраці між Європейським 

Союзом та його східними та південними сусідами. Європейська політика сусідства 

була розширена у політику Східного партнерства, що була зосереджена у більшості 

на співпрацю із пострадянськими державами. Так у 2010 р. розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 2078-р «Деякі питання 

підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у 



105 
 

рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство» було офіційно 

розширено рамки співпраці між ЄС та Україною. 

Відповідно до прийнятого Регламенту Європейського Союзу №1638/2006 від 

24 жовтня 2006 р. «Про загальні положення щодо Інструменту Європейського 

сусідства та партнерства» допомога ЄС надавалася через національні програми, що 

були затверджені окремо для кожної країни-реципієнта. Національні програми 

(Національні компоненти) були спрямовані на вирішення стратегічних питань 

розвитку країни-реципієнта, при чому їх реалізація мала чітко визначені правила. 

Зазвичай вони стосувалися механізмів управління коштами, процедур закупівлі, 

системи моніторингу та оцінки. 

Упродовж 2007-2013 рр. ЄС виділив 1 млрд євро на двосторонню допомогу 

Україні в рамках ІЄСП [177]. Важливо, що Регламентом ЄС не було встановлено 

чітко визначених пріоритетних напрямів співпраці, оскільки для кожної країни 

ключові сфери співпраці визначалися виключно двосторонніми стратегічними 

документами, зокрема такими угодами про партнерство та співпрацю [221, с. 104].  

Серед програм та механізмів, що впроваджувалися ІЄСП виділено наступні: 

 транскордонне співробітництво; 

 механізм сприяння реформам управління; 

 регіональні програми ( ТАІЕХ, Sigma); 

 бюджетна підтримка. 

Починаючи з 2007 р. допомога Україні була зосереджена на підтримку 

впровадження реформ, що були визначені Угодою про партнерство і 

співробітництво між ЄС та Україною та Планом дій Україна – ЄС, а також 

Стратегічним документом, який був розроблений безпосередньо для України на 

період 2007-2013 рр.  

На відміну від ключових напрямів залучення допомоги для України в межах 

програми ТАСІС відповідно до нової політики вони значно відрізнялися, а саме 

пріоритетними завданнями були: 



106 
 

- зміцнення демократії, верховенства права, якісного управління, забезпечення 

основних прав та свобод людини, боротьба зі злочинністю та корупцією, 

розвиток громадянського суспільства, співпраця у зовнішній політиці і 

політиці безпеки; 

- ефективне функціонування ринкової економіки, покращення інвестиційного 

клімату, соціальна реформа, зниження рівня бідності, зменшення 

регіонального дисбалансу; 

- розвиток ринкових та регуляторних реформ, вдосконалення митного 

законодавства і процедур, розвиток законодавчої адміністративної структури 

для діяльності малих та середніх підприємств, прав інтелектуальної і 

промислової власності, державної закупівлі та статистики; 

- співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки; 

- транспорт, енергетика, інформаційне суспільство та захист навколишнього 

середовища; 

- вдосконалення системи освіти, співпраця у сфері культури, підтримка 

наукового та технологічного співробітництва [217, с. 14]. 

Донорська допомога, що надавалася в межах програми була окреслена 

положеннями, що містилися у відповідних Стратегічних документах та 

національних індикативних програмах.  

Національна індикативна програма на 2007-2010 рр. довгостроковими цілями 

реалізації окреслювала такі сфери як – права людини, розвиток громадянського 

суспільства та органів місцевої влади, посилення залучення громадян до процесу 

прийняття рішень і контроль через громадські організації, забезпечення свободи 

слова та свободи ЗМІ, а також посилення структур місцевого самоуправління [149]. 

Індикативна програма детально визначала спрямованість дій, означення 

пріоритетних сфер та очікувані результати. Згідно з цією програмою, фінансування 

складало 494 млн євро [162, с. 14] . 

Відповідно до стратегічного документу для України на 2007-2013 рр. 

визначалися такі основні завдання, як  
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 реалізація Європейської політики сусідства (ЄПС) та Плану дій 

Україна-ЄС; 

 трансформація України до країни з розвиненою демократією та 

ринковою економікою; 

 гарантування безпеки відповідно до Європейської стратегії безпеки та 

Плану дій у сфері юстиції та внутрішніх справ, імплементація основних 

положень політики розвитку ЄС, зокрема впровадження ефективного 

управління, забезпечення основних прав та свобод людини [178].  

ІЄСП мав виступати своєрідним допоміжним інструментом реалізації певних 

регіональних та національних стратегій розвитку. За програмою, допомога 

надавалася у вигляді інвестицій, адміністративних заходів, надання технічної 

допомоги та консультацій у таких напрямах як демократичний розвиток, розбудова 

адміністративного потенціалу та розвиток інфраструктури.  

Новою програмою ІЄСП став Механізм сприяння реформам управління, 

метою якого було надання додаткових ресурсів. Загальний бюджет програми 

становив на період 2007-2013 рр. – 300 млн євро. Україна у 2007 р. отримала 22 млн 

євро, а у 2008 р. – додатково ще 16,6 млн євро, тоді як загальна сума фінансування 

в рамках ЄІСП склала 122 млн євро [162, с. 14].  

Упродовж 2007-2010 рр. Європейською Комісією для міжрегіональних 

програм було виділено 260,8 млн євро [217, с. 17].  

В Україні застосовувалося два інструменти міжрегіональної програми у 

сфері сприяння реформам – TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) 

та Sigma. Пріоритетними напрямами співпраці в рамках цих програм було 

сприяння реформам, вищій освіті та міжрегіональному діалогу. 

На відміну від програми Twinning, яка була довгостроковою, інструмент 

TAIEX був короткостроковим та спрямований на реалізацію конкретних потреб. 

Він став доповненням до більш масштабних програм допомоги та забезпечував 

експертну допомогу, якщо вона не надавалася іншими програмами. 
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TAIEX був заснований у 1996 р. з метою допомоги країнам у сфері адаптації 

національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС та забезпеченні 

виконання законодавчих норм. Основним завданням Інструменту технічної 

допомоги та обміну інформацією було спрощення механізму передачі інформації 

та обмін передовим досвідом між країнами-членами ЄС та країнами-реципієнтами. 

Офіційне рішення Ради ЄС 206/62/EC, ухвалене у лютому 2006 р. [144, с. 9] 

територіально розширило дії програми TAIEX на країни Європейської політики 

сусідства з метою допомоги країнам-партнерам краще зрозуміти норми і стандарти 

ЄС. Таким чином, офіційне впровадження інструменту TAIEX відбулося у 

листопаді 2006 р. 

В Україні механізм TAIEX – інструмент технічної допомоги та обміну 

інформацією – був покликаний для зміцнення адміністративної спроможності 

органів державної влади в рамках реалізації Плану дій Україна – ЄС [221, с. 101], 

що була необхідною для адаптації національного законодавства до європейського. 

Важливим моментом діяльності Інструменту технічної допомоги та обміну 

інформацією був фокус на розв’язанні конкретних проблем розвитку та інтеграції, 

що ініційовані державними органами влади. 

У рамках інструменту TAIEX надавалися такі послуги як «залучення 

експертів країн-партнерів у якості радників, що допомагали у розробці 

законодавства у відповідності до норм та стандартів ЄС; навчальні візити, що 

сприяли вивченню досвіду країн ЄС у вирішенні практичних питань, пов’язаних із 

впровадженням і забезпеченням дотримання норм та стандартів ЄС; організація і 

проведення семінарів та робочих зустрічей з метою роз’яснення аспектів норм та 

стандартів ЄС широкій аудиторії» [162, с. 9]. Бенефіціарами інструменту TAIEX 

могли бути як державні, так і приватні органи, які належали до цільових груп, 

натомість ініціатива не надавала безпосередньої допомоги окремим громадянам чи 

індивідуальним компаніям. 

На законодавчому рівні залучення міжнародної технічної допомоги через 

інструмент TAIEX було затверджено у 2008 р. Постановою Кабінету Міністрів 
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України № 316 «Порядок підготовки та виконання плану залучення зовнішньої 

допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX» [82]. Відповідним документом 

було запроваджено систему координації, програмування й моніторингу 

актуальності застосування Інструменту технічної допомоги та обміну інформацією. 

Координацією реалізації інструменту TAIEX в Україні було Національне 

агентство України з питань державної служби, що інформувало, надавало 

консультаційно-методологічну допомогу органам державної влади та іншим 

бенефіціарам щодо залучення інструменту TAIEX, а також розглядало та 

перевіряло подані органами державної влади аплікаційні форми і здійснювало 

моніторинг заходів в рамках проектів. 

У 2008 р. 362 представники українських органів державної влади стали 

бенефіціарами 30 заходів TAIEX. В основному вони торкалися таких напрямів як 

свобода, безпека та юстиція (5 заходів); внутрішній ринок (10 заходів); транспорт, 

навколишнє природне середовище та енергетика (7 заходів); безпека харчових 

продуктів (8 заходів) [144, с. 15]. 

Того ж року Україна стала лідером серед країн, на які поширювалася 

Європейська політика сусідства щодо кількості учасників заходів інструменту 

ТАІЕХ, оскільки протягом 2006–2008 рр. 1397 державних службовців України 

взяли участь у 88 заходах ТАІЕХ [144, с. 18]. Відповідно, це лише кількісні 

показники, які не відображають дійсної картини підвищення кваліфікації. Для 

оцінки ефективності такого роду, імовірно, необхідний моніторинг та оцінка 

діяльності державних службовців, що брали участь у навчальних акціях, чого на 

разі немає. Одначе, оскільки в Україні на той час нараховувалося близько 400 тис. 

державних службовців [111], а навчалися за два роки лише 1400 з них (0,35%), це 

навчання аж ніяк суттєво не впливало на якість роботи цього сектору.  

Як результат діяльності програм в рамках реалізації Інструменту технічної 

допомоги та обміну інформацією можна вважати вдосконалення методики 

проведення опитування банків, що проводилася Національним банком, щодо зміни 

умов кредитування клієнтів, оцінювання результатів опитувань банків щодо зміни 
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умов кредитування клієнтів з урахуванням розміру кредитного портфелю банку, 

розробка формату аналітичного звіту за результатами здійснених опитувань банків 

щодо зміни умов кредитування клієнтів [144, с. 26].  

Близько 70 заходів було організовано у рамках цього інструменту протягом 

2012 р., що дало можливість залучити 1320 представників органів державної влади. 

У 2013 р. таких заходів було організовано 65, що залучили 1425 державних 

службовців як слухачів, які представляли в тому числі 24 місцеві державні 

адміністрації, у 2014 р. – учасниками заходів стали 1004 державні службовці [144, 

с. 26].  

В загальному підсумку, за період з 2006 по 2014 рр. навчання пройшли 5146 

державних службовців, що становило 1,3% від їх загальної кількості. Вказана 

цифра говорить лише про незначний відсоток залученості представників 

державного сектору.  

Динаміка заходів упродовж вказаного періоду вказує, що заходи, ініційовані 

бенефіціарами мала тенденцію до зростання, що може вказувати на більш високий 

рівень зацікавлення відповідних інститутів, а також розуміння внутрішніх 

проблемних питань, що потребували обговорення і залучення експертної думки 

(Рис. 10).  

 

Рис. 10. Динаміка заходів TAIEX (2006-2014 рр.)  

Щороку в рамках цього інструменту технічної допомоги та обміну 

інформацією здійснювалися десятки заходів у таких сферах як свобода, безпека, 
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8 19 16 16 13 10 8 16 0
2

15 16
33

76 73 62 44
47

0

20

40

60

80

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Динаміка заходів TAIEX (2006-2014 рр.)

Заходи, ініційовані Європейською Комісією Заходи, ініційовані органом-бенефіціаром



111 
 

міжнародна торгівля та сільське господарство. Відповідно до офіційних даних, 

близько половини все ж стосувалися економічних перетворень, проте наступним 

по величині були заходи для покращення судової системи. [193] (Див. Рис. 11).  

 

Рис. 11. Заходи TAIEX за секторами (2006-2014 рр.) 

Відповідно до даних звіту Європейської Комісії впродовж 2006-2013 рр. 

Україна входила до списку лідерів по запитах, а також по реалізації заходів в межах 

інструменту TAIEX [194] (Див. Рис. 12-13), що говорить про зацікавленість 

України як міжнародного партнера у державному розвитку. 

 

Рис. 12. Кількість запитів по країнах (TAIEX) 
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Рис. 13. Кількість заходів по країнах (TAIEX) 

Одним із важливих механізмів у впровадженні інституціональної розбудови 
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Співпраця програми із Україною розпочалася у 2005 р. на вимогу Уряду 

України щодо оцінки системи державного управління. Наступного року програмою 

було проведено оцінювання, відповідно до методології та основних критеріїв. 

З 2008 р. для країн, на які поширювалася Європейська політика сусідства, в 

тому числі для України стало можливим використання програми Sigma не лише з 

метою оцінки, а й з ціллю інституціонального зміцнення. Так, керівник програми 

Б. Бонвітт зазначав, що: «Якщо говорити про роль Sigma, то перше – це допомагати. 

І це те, де ми стараємося підтримувати національні програми з реформ. Я справді 

хочу чітко розрізнити Sigma від інших проектів, які реалізуються через Twinning. 

У нас немає спільних цілей щодо результатів. Ми вважаємо, що це робота країн-

бенефіціарів. Наша головна мета в тому, щоб стати друзями, стати людьми, з якими 

можна зв’язатися будь-коли, коли потрібно аби допомогти країнам рухатись 

вперед» [144, c.14]. Як бачимо, програма Sigma покликана швидше на визначення 

слабких/сильних сторін, а не на вирішення конкретних завдань чи проблем. Такий 

підхід був важливим задля ефективного залучення програм технічної допомоги, 

метою яких є сприяння у вирішенні конкретних питань. 

Ця програма сприяла країнам у посиленні політики системного розвитку та 

координації шляхом проведення оцінки та моніторингу, забезпечення узгодженості 

галузевої політики, розробки ефективних політик загалом. Співпраця урядів країн-

учасниць та секретаріату Sigma мала на меті створення робочих програм, які 

сприяли б удосконаленню державного менеджменту відповідно до державних 

пріоритетів та завдань програми. Sigma завдяки своїй міжнародній мережі, 

ефективно надавала консультаційні послуги та порівняльний аналіз різних систем 

управління. Основні цілі програми можна окреслити наступним чином: 

1. допомога країнам-бенефіціарам у пошуку оптимальної моделі державного 

управління для підвищення адміністративної ефективності та 

популяризація демократичних цінностей, професійної етики, норм 

верховенства права серед працівників державного сектору; 
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2. підтримка ініціатив Європейського Союзу та інших донорів, спрямованих 

на допомогу країнам-бенефіціарам у реформуванні державного управління 

[165, c. 6]. 

В Україні ця програма залучалася у напрямі реформування державного 

управління та державної служби, фінансового менеджменту та контролю, 

державних закупівель та надання сфери адміністративних послуг. Було 

проаналізовано та надано коментарі до низки законопроектів, зокрема у 2011 р. 

щодо законопроекту України «Про державну службу», оцінку державних фінансів 

України, у 2012 р. – «Про адміністративні послуги» та проекту Адміністративно-

процедурного кодексу України. 

Серед основних напрямів залучення технічної допомоги в рамках програми 

Sigma були наступні: 

 державне управління та державна служба; 

 управління державними фінансами, включаючи бюджетну політику, 

фінансовий менеджмент і контроль, внутрішній і зовнішній аудит; 

 державні закупівлі; 

 адміністративні послуги. 

Відповідно до даних Генерального директорату з розвитку співробітництва 

Європейської Комісії за 2014 р., Україна була однією з лідерів серед країн 

Інструменту європейського сусідства та партнерства за сумарною кількістю як 

завершених проектів, так і тих, що перебувають на стадії реалізації та підготовки 

детального технічного завдання [193, c.3]. (Див. Рис. 14). 
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Рис. 14. Кількість заходів Sigma 2008-2012 рр. 
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суспільно-політичного розвитку. Упродовж 1991-2014 рр. ЄС виділив для України 
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3.2. Проекти та програми технічної допомоги США  

З часу незалежності України Сполучені Штати Америки стали одним із 

ключових її міжнародних стратегічних партнерів. З 1992 р. було підписано 114 

міжурядових, міжвідомчих та міждержавних договорів [63]. Одним із перших 

підписаних документів стала Угода між Урядом України і Урядом Сполучених 

Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 

травня 1992 р. [117]. Фактично, ця угода започаткувала співпрацю України та США 

у сфері залучення міжнародної технічної допомоги в Україні. Всього таких 

договорів налічується тринадцять.  

США розуміли важливість становлення України як незалежної держави на 

європейському континенті, адже вразі втрати самостійності, ймовірний вакуум, що 

утвориться буде зайнятий новою проімперською політикою сусідньої Росії. Такий 

сценарій був би вкрай несприятливим для світового лідерства США, що в свою 

чергу об`єднало інтереси української та американської сторін.  

З метою поглиблення українсько-американської співпраці, стороною США 

було зініційовано створення Американо-українського консультативного комітету в 

1994 р. До комітету увійшли З. Бжезінський, Г. Кіссинджер, радники Центру 

Стратегічних та Міжнародних Досліджень (ЦМСД), Дж. Сорос, голова Фундації 

Сороса та інші – з американської сторони, та В. Гриньов, співголова 

Міжрегіонального блоку реформ, Д. Павличко, голова Демократичної коаліції 

«Україна», В. Пинзеник, Народний депутат України, Р. Шпек, Міністр економіки 

Кабміну України, Б. Тарасюк, заступник міністра закордонних справ та інші – з 

української сторони. Основною метою комітету було систематичне обговорення 

стану американо-українських відносин, визначення поточних проблем та надання 

рекомендацій, щодо покращення двосторонньої співпраці [56, арк. 67]. 

Саме створення цього комітету надало значний поштовх до визначення 

України як одного із ключових партнерів на карті колишнього СРСР та відкрило 

можливості для значної фінансової та експертної підтримки української сторони. 
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Загальний бюджет допомоги США для України, наданої з 1992 до 2014 рр. 

становив понад 4,1 млрд дол. США. Динаміка залучення коштів виглядала таким 

чином: на початковому етапі з 1992 по 1997 рр. кошти залучалися в фактично 

вполовину менше, порівняно з наступними роками, і з 1998 р., що став роком із 

найбільшим залученням коштів від США почалося зростання, що тривало до 

різкого зменшення фінансування у 2006 р., і було пов’язане з початком світової 

економічної кризи і лише в 2011 р. обсяги почали зростати [65, c.10] (Див. Рис. 15).  

 

Рис. 15. Обсяги технічної допомоги США, млн дол. США 

Допомога Україні надавалася основним чином, в межах програм, 

розроблених для СНД. Усі фонди для надання технічної допомоги виділялися 

Конгресом США.   

Технічна допомога Уряду США надавалася через низку інституцій, зокрема: 

 Агентство США з міжнародного розвитку (USAID); 

 Корпус Миру США; 

 Державний департамент США; 

 Міністерство енергетики США; 

 Міністерство оборони США; 

 Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення США 

(DHHS); 
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 Центри профілактики та боротьби із захворюваннями (CDC); 

 Комісія ядерного регулювання США. 

У 1993 р. президентом У. Дж. Клінтоном був запропонований законопроект 

щодо нової концепції допомоги США іншим країнам, який змінював принцип 

надання допомоги з розвитку. Зокрема, пропонувалося проголосовану 

законодавчою владою загальну суму фінансової допомоги передати в 

розпорядження Державному департаменту США, що на свій власний розсуд мав її 

розподіляти. Відповідно, це б змінило існуючу практику виділення Конгресом 

США спеціальних фіксованих фондів на підтримку урядів конкретних країн. 

Законопроект фактично політизував допомогу з розвитку і ставив у повну 

залежність країну-реципієнта, оскільки відповідно до документу, адміністрація 

могла призупинити її надання у будь-який момент або ж відкликати [6, арк. 50]. 

Цей законопроект не був підтриманий, проте був досить красномовним у 

характеристиці внутрішньодержавних політичних тенденцій.  

Відповідно до офіційних даних, найбільший відсоток іноземної допомоги з 

розвитку надходив через Агентство США з міжнародного розвитку – 42% 

(найбільший показник), через Міністерство оборони – 24%, Державний 

департамент – 12%,  інші установи – 22% [179] (Див. Рис. 16).  

 

Рис. 16. Установи США через які надається технічна допомога 

42%

24%

12%

22%

Установи США через які надається технічна допомога

Агентство США з міжнародного 
розвитку

Міністерство оборони

Державний департамент

Інші установи



119 
 

Як зазначалося раніше, основною організацією, яку Уряд США призначив 

відповідальною за надання допомоги країнам в процесі створення ринкової 

економіки та демократичного суспільства було Агентство США з міжнародного 

розвитку.  

Ідея створення єдиного органу, метою якого була організація та реалізація 

міжнародної допомоги з розвитку, належала Президенту США Дж. Кеннеді, який 

прагнув об’єднати існуючі на той час кілька організацій, через які надавалася 

міжнародна гуманітарна та економічна допомога [238, с. 67]. Таким чином, 3 

листопада 1961 р. після затвердження Конгресом Закону про іноземну допомогу, 

міжнародна допомога США зазнала серйозних перетворень – було створено 

Агентство США з міжнародного розвитку, яке ще іноді називають як допомога від 

Американського народу. Тоді, в період Холодної війни, цей напрям міжнародної 

співпраці подавався як моральне зобов’язання світового лідера та доброго сусіда, 

що зобов’язаний протистояти, як висловлювався Дж. Кеннеді «противникам 

свободи» [198].   

Незважаючи на те, що на Агентство виділялося менше одного відсотка від 

загального федерального бюджету, воно здійснювало свою діяльність більше, ніж 

у ста країнах. За даними Агентства США з міжнародного розвитку, половина 

коштів технічної допомоги протягом 2001-2014 рр. впроваджувалася через саме 

через цей орган, тобто із загальної суми 191 млн дол. США понад 85 млн 

реалізовувалися через USAID [180]. Метою впроваджуваних проектів було 

сприяння прозорості та підзвітності існуючих механізмів врядування, залучення 

широких верств населення, їх активізація у процесі суспільно-політичних, 

економічних та демократичних реформ. 

Допомога з боку Уряду США здійснювала помітний вплив на розвиток 

економіки, сприяла посиленню безпеки державного кордону України, проведенню 

структурних реформ, побудові демократичного суспільства, прискорювала 

інтеграційні процеси, у свою чергу, зменшуючи навантаження на бюджет при 

вирішенні соціальних проблем та проблем охорони здоров’я тощо.  
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Так для сприяння «перехідним» процесам через Агентство США з 

міжнародного розвитку Конгресом було виділено 1,2 млрд дол. США для 

створення десяти інвестиційних фондів для 19 країн Центральної та Східної 

Європи та колишнього СРСР, в тому числі й України [191, с. 5]. 

У період з 1989 – поч. 1990-х рр. програми Агентства США з міжнародного 

розвитку були сфокусовані на стабілізацію макроекономічних та приватизаційних 

процесів, що були адаптовані до кожної конкретної країни. Ці проекти були 

спрямовані в основному на сприяння фіскальній, фінансовій, енергетичній 

реформам, створення комерційного права. У всіх сферах акцент було зроблено на 

передачу навичок та знань для формування людського потенціалу.  

До основних напрямів діяльності Агентства належали: 

 сприяння економічному розвитку; 

 зміцнення демократії та врядування; 

 захист прав людини; 

 покращення глобального здоров'я; 

 прогрес продовольчої безпеки та сільського господарства; 

 забезпечення екологічної стабільності; 

 попередження конфліктів та відновлення від наслідків; 

 гуманітарна допомога [150, с. 14]. 

У свою чергу, Корпус Миру США координував діяльність, що стосувалася 

надання технічної допомоги по сприянню розвитку малого підприємництва та 

реалізації програми вивчення англійської мови. 

Реалізація програм розвитку малого та середнього бізнесу була зосереджена 

на навчанні основних правил економіки вільного ринку та обміну знаннями й 

досвідом із успішними організаціями та підприємцями [56, арк. 109]. Основною 

метою в Україні, Корпус Миру вбачав підтримку в отриманні необхідних знань та 

досвіду для подальшого розвитку демократичного устрою та ринкової економіки. 
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У 1994 р. Президентом США У. Дж. Клінтоном було заявлено про 700 млн 

дол. США допомоги Україні, в тому числі й допомоги з розвитку [20, арк. 90] (Див. 

Рис. 17).  

 1994 р. 1995 р. 
план виділено витрачено план виділено витрачено 

Технічна допомога 195 
млн 

155,8 млн 39,7 млн 98 млн 84,1 млн 62,7 млн 

Уся економічна 
програма 

 266,6 млн 137,2 млн  80,5 млн 71,9 млн 

Рис. 17. Допомога США 1994-1995 рр. 

Аналіз даних про виділені та використані кошти у рамках технічної допомоги 

говорить про значне недовикористання донорських коштів, зокрема у 1994 р. було 

використано лише близько 25% коштів, а в наступному – 74%. Це свідчить про 

існування низки проблем, що стосувалися спроможності української сторони в 

освоєнні донорських коштів на початковому етапі співпраці.  

Адміністрація президента У. Дж. Клінтона дотримувалася лінії надання 

допомоги та кредитних пільг для просування демократичних ідей та ринкових 

відносин. Особисто У. Дж. Клінтон висловлювався, що необхідність надання 

допомоги незалежним країнам у демілітаризації, побудові вільних політичних та 

економічних структур, обумовлена не благодійністю, а торгівлею та інвестиціями. 

В одному зі своїх інтерв`ю він заявив, що Україна має виступати «стабілізуючим 

фактором» у Європі, тому Уряд США сприятиме інтеграції України в світове 

демократичне та ринкове співтовариство, що в свою чергу стане запорукою 

безпеки України [54, арк. 174]. 

За підсумками візиту У. Дж. Клінтона до України у 1995 р. актуальними 

напрямами технічної допомоги були визначені такі як розвиток ринку капіталів, 

інвестиційних фондів, сприяння приватизації та реформування системи 

соціального захисту. Планувалося, що у бюджеті на 1996 р. допомога США країнам 

колишнього СРСР, мала зрости на 60 млн дол. США та складатиме 788 млн дол. 

США. Також було заявлено, що левова частка фінансів буде спрямована не в Росію, 

що ускладнювала своє становище воєнними конфліктами у Чечні та Придністров`ї, 
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а зокрема в Україну та Грузію. Проте важливою залишалася заява Державного 

секретаря У. Крістофера, який вважав, що підтримка Росії в тому числі сприятиме 

демократичним перетворенням та ліквідації загроз миру [57, арк. 109]. 

На початкових етапах надання технічної допомоги з боку США було 

недостатньо розроблено та задіяно механізмів залучення допомоги з розвитку, 

також відзначався низький рівень аналізу та оцінки отриманих результатів, що 

негативно впливало на процес оптимізації використання МТД. 

У цьому ключі Агентство пропонувало низку пропозицій, що включали 

спільне планування із українською стороною стратегічних програм 

співробітництва, а також більш чітке дотримання інструкцій міністерствами та 

відомствами, що координували технічне співробітництво [24, арк. 52]. 

Відповідно до даних Агентства США з Міжнародного розвитку ключовим 

напрямом залучення коштів в Україні протягом 2001-2014 рр. був сектор розвитку 

демократичного врядування та громадянського суспільства – 22 млн із загальних 

85 млн дол. США [180] (Див. Рис. 18). 

 

Рис. 18. Основні вектори технічної допомоги, що надавалася США 
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Сфера розвитку демократичних цінностей складалася із підтримки вільних 

та загальних виборів, розвитку відкритої та підзвітної на всіх рівнях системи 

правління та її органів, громадських організацій та структур, що надавали б 

громадськості брати широку участь у політичному та економічному житті.  

Технічна допомога була покликана сприяти впровадженню пріоритету 

закону, прискоренні політичних та соціальних процесів, створенні органів 

місцевого управління, незалежних засобів масової інформації, неурядових 

організацій тощо [11, арк. 27]. 

На нашу думку, ключовим є те, що «демократія» як загальний вектор 

допомоги включає в себе такі сфери як медіа, верховенство права, розвиток 

місцевого самоврядування, законотворення, захист прав та свобод людини, 

сприяння розвитку громадянського суспільства та боротьба з корупцією, оскільки 

саме в такому розрізі ми вбачаємо наповнення цього розуміння найбільш повним 

та змістовним. 

Фактично, Агентство США з міжнародного розвитку це один з ключових 

інструментів здійснення міжнародної політики, який відображав політичний курс 

президентської адміністрації. У той час, для України це були не лише кошти на 

розвиток громадського сектору, залучення важливого досвіду, а й можливість 

впроваджувати кращі практики. 

Як правило, механізм старту та реалізації того чи іншого проекту проходив 

декілька етапів. Спершу, працюючи в Україні, USAID на основі консультацій із 

рядом зацікавлених сторін (стейкхолдерами), розробляв конкретні стратегії 

співпраці у сфері розвитку, які розраховані на кілька років. Після цього, інформація 

про ключові напрями співпраці з’являлась на офіційному сайті Агентства. Далі 

публікувалося оголошення на сайті Федерального Уряду Сполучених Штатів 

Америки про початок прийому заявок на реалізацію тих чи інших грантових 

програм, участь у яких зможуть узяти міжнародні організації (американські та 

організації країни перебування). Після того, коли організація вигравала конкурсний 
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відбір, вона зазвичай обирала місцеву організацію, що братиме участь у спільній 

реалізації проекту. 

Перші зареєстровані проекти Агентства США з міжнародного розвитку в 

Україні були націлені на сприяння розвитку парламентаризму, розширення 

освітніх програм обміну, вирішення проблем, пов’язаних із ліквідацією наслідків 

на ЧАЕС, розвитку незалежних ЗМІ тощо [70]. У середньому кожен проект тривав 

4-5 р. 

В Україні однією з перших та найбільш тривалих програм USAID стала 

програма з підтримки банківського сектору. Агентство США з міжнародного 

розвитку розпочало серію масштабних програм банківського нагляду, починаючи 

з 1995 р. Проект сприяв реформуванню нормативної-правової бази, змінам ведення 

бухгалтерських операцій, звітуванню тощо. З часом Національний банк України 

(НБУ) прийняв політику та практику на основі міжнародних стандартів для 

стимулювання реформ та реструктуризації банківського сектору. Програми 

технічної допомоги USAID набули значного потенціалу та досвіду у відділі 

банківського нагляду НБУ [174, с. 97].  

Одним із ключових питань після проголошення незалежності України були 

питання суспільно-політичної трансформації, що торкалися демократизації 

політичного устрою, забезпечення вільних ЗМІ та прав людини.  

Так у перші роки незалежності, в Україні впроваджувалися проекти та 

програми, що використовували такий інструмент публічного обговорення як «town 

hall meetings» – місцеві дискусійні платформи, де громадяни мали можливість 

обговорити суспільно-важливі питання та поставити питання, що їх цікавили [175, 

с. 66].  

Забезпечення інформаційними матеріалами, підтримка роботи комітетів 

Верховної Ради України, сприяння роботи Асоціації міст України – усе це дало 

можливість для розвитку демократії та громадянського суспільства на старті 

незалежності. 
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У рамках американо-українського співробітництва в Україні діяв 

Міжнародний Медіа-Центр – «Інтерньюз». Експерти, що були запрошені центром 

упродовж 1993 р. брали активну участь у розробці законопроектів з питань 

розвитку засобів масової інформації, зокрема проектів законів про телебачення і 

радіомовлення, зв'язок, про авторські та суміжні права. Особливо корисною була 

технічна та фінансова підтримка, надана українським фахівцям у галузі 

телебачення та радіо, оскільки вона сприяла розвитку українського 

телевиробництва та зменшенню неліцензованої продукції. Центр також проводив 

регулярні навчання для працівників телебачення та радіо, на які були запрошені 

іноземні фахівці [11, арк. 23]. Голова комісії законодавчого забезпечення свободи 

слова та засобів масової інформації Верховної Ради України В. Понеділко у 1994 

р., враховуючи результати діяльності Міжнародного центру, запропонував 

створення Інформаційного центру з метою започаткування нових програм, що 

стосувалися б перекладів на українську мову порівняльного іноземного 

законодавства у галузі засобів масової інформації.  

Важливим проектом, що діяв з 1994 по 2013 рр. була «Програма сприяння 

парламенту України» (ПСП, з 2008 р. ПСП ІІ) [62, с. 35], що діяла з метою сприяння 

ефективній роботі парламентських структур, належного виконання функцій 

парламенту та зміцнення спроможності законодавчого органу України – Верховної 

Ради. «Програма сприяння парламенту» надавала технічну та консультативну 

підтримку Верховній Раді України, в цілях покращення взаємодії між 

законодавчою та виконавчою гілками влади, а також вдосконаленні законодавчої 

політики в цілому. Ідея реалізації такого проекту зародилася після парламентських 

обмінів 1990-1993 рр. між народними депутатами України та конгресменами США, 

що були організовані Інститутом державного управління та університетом Індіани 

спільно з Фондом «США – Україна» [62, с. 35]. Основним завданням програми було 

підвищення ефективності, прозорості законодавства та політичних рішень шляхом 

навчання учасників законодавчого процесу, процедурних удосконалень, які 
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сприяли б розширенню участі громадськості у законодавчому процесі та 

урегулюванню системи стримування та противаг. 

В рамках проекту здійснювалися навчальні поїздки, консультації, семінари, 

надавалася аналітична, перекладацька підтримка народним депутатам та 

працівникам Апарату ВРУ, Уряду. Залученими спеціалістами було розроблено 

низку тренінгових програм для помічників-консультантів народних депутатів, 

представників виконавчої гілки влади та громадського сектору. Зокрема були 

розроблені такі курси як «Доступ громадськості до законодавчого процесу», 

«Використання сучасних комунікативних технологій» та заходи, пов’язані з 

реалізацією закону України «Про доступ до публічної інформації», «Інтегрування 

принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в програмах місцевого 

розвитку», «Використання сучасних методик розробки та аналізу законопроектів». 

Важливим моментом залишалося надання грантів для громадських 

організацій з метою підготовки фахових досліджень та аналітичних матеріалів, 

проведення тренінгів, видання публікацій та для впровадження цільових ініціатив. 

Так, у 2009 р. було реалізовано проект «Мережа пунктів доступу громадян» 

(Мережа ПДГ), що мав послугувати збільшенню поінформованості громадян щодо 

діяльності законодавчого та виконавчого органів влади. Станом на 10 липня 2013 

р. у 881 бібліотеці України діяли Пункти доступу громадян, що становило біля 7% 

від загальної кількості публічних бібліотек.  

Незважаючи на те, що з кожним роком українських користувачів мережі 

Інтернет стає все більше, надзвичайно важливим залишається те, щоб у населеному 

пункті була б принаймні одна бібліотека, підключена до мережі ПДГ. 

Реалізація проекту вагомо сприяла підвищенню рівня інституційної 

спроможності структурних підрозділів органів виконавчої влади, що були 

відповідальні за взаємодію з громадськістю та доступ до публічної інформації. 

Також це допомагало вдосконаленню механізму проведення електронних 

консультацій з громадськістю на основі використання сучасних інформаційно-

консультативних технологій. 
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Важливим аспектом реалізації «Програми сприяння парламенту» було 

започаткування у 1995 р. Програми стажування української молоді у Верховній 

Раді України та Центральних органах виконавчої влади. Програма стажування 

давала можливість активній молоді ставати свідками процесу законотворчості, а 

також долучатися до цього процесу шляхом роботи в профільних комітетах та в 

якості помічників-консультантів народних депутатів. За роки існування Програми 

стажування, адмініструванням якої після завершення «ПСП» здійснювалося ГО 

«Ліга інтернів», випускниками стало понад 1400 осіб [146]. Ця програма була 

важливою також у плані створення умовного соціального ліфту для української 

молоді.  

У 2008 р. стартував Проект Агентства США з міжнародного розвитку 

«Об’єднаймося заради реформ» (UNITER) [62, с. 12]. Основною ціллю проекту 

було зміцнення та підтримка українських громадських організацій, а саме 

підтримка ініціатив, що стосувалися просування реформ, розвитку сприятливого 

середовища, посилення організаційної спроможності тощо. За сприяння проекту у 

2011 р. був прийнятий Закон України «Про доступ до публічної інформації», а 

також Закон «Про громадські об’єднання» у 2012 р., що є надзвичайно важливими 

у сфері ЗМІ та неурядових організацій (НУО). Проект діяв до 2016 р. і протягом 

цього періоду було надано підтримку 104 організаціям для реалізації адвокасі 

кампаній з метою модернізації адміністративних послуг та збільшення активності 

громадян, партнерами було також підтримано 57 проектів-переможців 

всеукраїнського конкурсу місцевих ініціатив на загальну суму 725 000 дол. США 

для впровадження реформ на локальному рівні [157].  

Упродовж 2006-2014 рр. у сфері розробки нормативно-правового поля та 

сприяння утвердженню верховенства права діяв проект «Україна: верховенство 

права» та «Справедливе правосуддя» (назва з 2011 р.). Основними завданнями 

проектів, відповідно до підписаних протоколів, були «приведення нормативно-

правової бази судової реформи у відповідність до європейських та міжнародних 

норм для підтримки відповідальності та незалежності судової системи, підвищення 
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рівня прозорості та відповідальності діяльності судових установ та посилення ролі 

громадських організацій у здійсненні моніторингу та підтримці проведення судової 

реформи» [170]. За час реалізації було проведено громадський моніторинг у 313 

судах, розроблено понад 2000 рекомендацій щодо покращення функціонування 

судів (проте лише 194 суди виконали дані рекомендації). Фахівці проекту провели 

низку тренінгів із підвищення кваліфікації та засад управління діяльності суду для 

близько 6000 суддів і працівників апарату суду. Важливим результатом діяльності 

проекту стала також розробка та впровадження стандартної процедури оскарження 

неналежної поведінки судді, якою скористалися понад 55000 громадян-учасників 

судових проваджень [161, с. 6]. 

Результати діяльності проектів у цій сфері сприяли ефективності та 

прозорості добору кандидатів на посаду суддів, професійної підготовки кандидатів, 

а також підвищенню кваліфікації суддівських кадрів. Розроблені інструкції 

допомагали підвищенню прозорості та ефективності Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України в процесі дисциплінарних проваджень щодо судді. За підтримки 

проектів було розроблено проект стратегічного плану розвитку судової гілки влади 

України, що сприяло підвищенню ефективності та незалежності судової системи. 

Також опитування громадян-відвідувачів суду, які здійснювалися в рамках 

реалізації проекту «Справедливе правосуддя» сприяло налагодженню діалогу між 

судовою гілкою влади та громадянським суспільством з метою вдосконалення 

судів, підвищення ефективності відправлення правосуддя та довіри громадян до 

судової гілки влади. 

Відповідно до висновків Центральної виборчої комісії (ЦВК), проекти, що 

націлені на реформування виборчої системи, моніторингу, вдосконалення 

виборчого законодавства, а саме навчання членів виборчих комісій, надання 

рекомендацій щодо застосування міжнародного законодавчого досвіду в цій сфері, 

розробки рекомендацій щодо оптимізації структури Секретаріату ЦВК були 

надзвичайно корисними та доцільними [121, с. 8]. 
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 У сфері реформування права діяли такі програми як наприклад – «Реформа 

системи виконання судових рішень та нотаріату» (2007-2009 рр.), «Розвиток 

комерційного права в Україні» (2008-2015 рр). Метою першої програми було 

створення інфраструктури, спрямованої на підвищення ефективності системи 

виконавчого провадження та зменшення можливостей для корупції в системі 

нотаріату, а другої – ініціювання реформ у сфері комерційного права та відповідної 

законодавчої бази задля сприяння розвитку бізнесу та торгівлі, сприяння 

внутрішнім і зовнішнім інвестиціям, залучення громадськості до процесів 

правових реформ [62, с. 5]. 

Реалізація проектів у вищезазначеному напрямі сприяла підвищенню рівня та 

якості надання безоплатних правових послуг населенню шляхом розробки 

практичних посібників та методичних матеріалів, які використовувалися 

громадськими приймальнями. Також це сприяло представленню інтересів 

громадян та просуванню національних реформ. 

Важливим проектом у сфері розвитку медіа сектору, ЗМІ, що реалізовувався 

з 2011 р. Агентством США з міжнародного розвитку, був проект «ЗМІ в Україні» 

(У-Медіа). Ключовими завдання проекту були підтримка та сприяння свободи 

слова, незалежності ЗМІ, покращення якості новин, середовища розвитку масмедіа 

загалом, та вдосконалення організаційного потенціалу неурядових медіа 

організацій [124]. У межах проекту, журналістам, представникам редакцій, 

громадських організацій  надавалися консультації, проводилися консультації щодо 

вдосконалення їх навичок у жанрі політичного репортажу, тощо. Провідні фахівці 

«У-Медіа» були залучені до розробки таких важливих законопроектів як «Про 

доступ до публічної інформації», «Про громадське телебачення», «Про 

реформування державних та комунальних засобів масової інформації».  

Очевидно, надана допомога посприяла підвищенню професійної кваліфікації 

журналістів, що брали участь у навчальних заходах, також це забезпечило 

впровадження сучасних медійних технологій та стандартів ЗМІ, а також 

підвищенню рівня правової освіти серед журналістів. 
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У 2010 р. стартував проект «Ініціатива захисту прав та представлення 

інтересів місцевого самоврядування в Україні» (проект ДІАЛОГ) [148], метою 

якого була підтримка реформування системи місцевого самоврядування шляхом 

сприяння рівноправному діалогу між місцевим самоврядуванням та центральною 

владою, створення і розбудова правових, інституційних основ для розвитку 

місцевого самоврядування в Україні. Основними завданнями ДІАЛОГу було 

створення сприятливого правового поля для ефективного та прозорого місцевого 

самоврядування, проведення ефективного політичного діалогу органів місцевого 

самоврядування з їх партнерами на національному і регіональному рівнях, 

збільшення громадської підтримки реформ системи місцевого самоврядування, а 

також підвищення рівня правової культури та ефективності діяльності органів 

місцевого самоврядування.  

У рамках проекту проводилося чимало опитувань серед населення щодо 

процесу децентралізації, які надавали змогу об’єктивно зрозуміти основні настрої, 

проблеми реформування. У результаті, було отримано цінну інформацію для 

Міністерства регіонального розвитку та зекономлено державні ресурси. У рамках 

проекту було надано допомогу в розробці 11 тематичних законопроектів, здійснено 

експертизи на їх відповідність Європейській хартії місцевого самоврядування. 

Реалізація проекту надала додаткові можливості для консультацій між органами 

місцевого самоврядування та органами державної влади. 

Реалізація проектів у сфері розвитку громадянського суспільства, місцевого 

самоврядування, забезпечення верховенства права, боротьби із корупцією, 

підтримки ЗМІ та регіонального розвитку, за висновками міністерств, були досить 

ефективними. Так, у 2012 р. за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку 

було проведено Перший Форум з організаційного розвитку та низку семінарів на 

тему співпраці громадських організацій з бізнесом у сфері соціальної 

відповідальності, та на підтримку законопроектів «Про благодійництво та 

благодійні організації», «Про об'єднання громадян». 
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Такого роду заходи значно сприяли розвитку організаційної спроможності 

громадських організацій, покращенню комунікації між владними структурами та 

громадянським суспільством в цілому, політичними та науковими колами. 

Діяльність Корпусу Миру в Україні розпочалася з 1992 р. із здійсненням 

програми сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, де брали участь 45 

добровольців-громадян США. На початок 1995 р. ця цифра зросла до 200 осіб [8, 

арк. 5]. За підтримки Корпусу Миру відбувалися тренінги, навчальні семінари для 

представників громадського сектору на тему розробки та управління проектами, 

розвитку лідерських якостей, бізнес-навичок та формування проактивної 

громадянської позиції.  

 Протягом 2013 р. в рамках проекту «Розвиток громад» було проведено низку 

навчальних тренінгів для громадських лідерів з метою залучення громадян до 

суспільно-корисної роботи для вирішення проблем профілактики ВІЛ/СНІДу, 

торгівлі людьми тощо. Актуальними темами на навчальних заходах були також 

питання стратегічного планування, використання інструментів і систем 

організаційного розвитку, методики оцінки потреб, розробки та впровадження 

проектів. Волонтери також надавали консультації з розробки інвестиційного 

паспорту міст, розвитку туристичного потенціалу, розробки маркетингових 

стратегій. Усе це слугувало покращенню професійних навичок представників 

громадських об'єднань та посиленню громадянського суспільства шляхом 

активізації молоді, сталого розвитку громадських організацій та покращення 

взаємодії органів місцевого самоврядування.  

Такого роду заходи сприяли активності громадян, що відповідно посилило їх 

участь у вирішенні актуальних соціально-політичних питань та підвищило рівень 

організаційної спроможності громадських організацій.  

Сполучені Штати Америки були та залишаються найбільшим донором серед 

країн, що надають технічну підтримку Україні за обсягом виділених коштів 

(близько 4,1 млн дол США) [65, с. 10]. 
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Перш за все, ми вважаємо, це логічним продовженням геополітичного впливу 

на пострадянський простір, оскільки ЄС та США виступають партнерами у 

формуванні демократичного простору на географічних кордонах Європи та Азії. 

Тому більшість проектів та програм технічної підтримки були спрямовані на 

розвиток вільних масмедіа, прозорості виборчої системи та роботи органів влади 

як на місцевому так і центральному рівнях. Відповідно, що зважаючи на досить 

низьку інституційну спроможність українського громадянського суспільства 

загальна сталість результатів була не надто показовою. Проте, не дивлячись на те, 

що грантова підтримка, що надавалася проектами МТД була спрямована скільки на 

діяльність, а не на організаційний розвиток, це дало поштовх до активізації 

громадського простору в цілому, про що свідчать показники збільшення реєстрації 

громадянських організацій у тому числі.  

3.3. Ключові аспекти реалізації міжнародної технічної допомоги ФРН та 

Канади  

Федеративна Республіка Німеччина (ФРН) належить до десятки найбільших 

донорів України, і надає технічну допомогу Україні як на двосторонній основі так 

і через міжнародні організації, зокрема Комісію Європейського Союзу. Зокрема, 

внесок ФРН у фінансуванні програми ТАСІС у 1993 році становив 28% [16, арк. 

12]. 

Для покращення співпраці та більш чіткої координації проектів 16 лютого 

1993 р. у Києві було підписано Протокол між Урядом України та Урядом ФРН про 

співробітництво у підготовці та підвищенні кваліфікації фахівців та керівних 

кадрів у галузі економіки та управління [16, арк. 12]. У документі було 

регламентовано порядок визначення програм, фінансування, узгодження та оцінка 

конкретних заходів по їх реалізації. Для виконання основних положень Протоколу, 

а також для координації проектів при Посольстві ФРН в Україні було відкрито 

Координаційне бюро технічної допомоги. 
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Рамкова угода між урядами України та Федеративної Республіки Німеччина 

про консультування і технічне співробітництво була підписана 29 травня 1997 р. 

Договір передбачав, що основними формами співпраці визначалися відрядження 

фахівців, консультантів, експертів, підготовка та підвищення кваліфікації, 

забезпечення обладнанням та матеріалами, а також проведення експертиз та 

досліджень [107]. Угода також містила означення проектної діяльності як 

основного засобу реалізації матеріально-технічної співпраці між обома країнами.  

Перші зареєстровані проекти, що впроваджувалися в Україні, стосувалися 

консультування з питань макроекономічної стабілізації, державного управління, 

приватизації, аграрної політики, реформи цивільного, торговельного та 

економічного права (Консультаційна програма Трансформ),  надання підтримки у 

створенні агентства сприяння іноземним інвестиціям тощо [61].   

У 1993 р. з федеральних коштів було профінансовано близько 100 проектів 

на загальну суму близько 23 млн нім. марок. Програма допомоги з розвитку на 1993 

р. була сформована німецькою стороною з окремих проектних пропозицій, що 

виникли на основі конкретних контактів між українськими та німецькими 

партнерами. 

У 1995 р. як і в попередній період, ключовими галузями допомоги з розвитку 

залишалися консультативна допомога Уряду України, підприємцям, а також була 

доповнена такими сферами як охорона здоров'я, розвиток інфраструктури та 

створення ефективної системи управління. Окрім цього, передбачалося здійснення 

заходів щодо консультування та підвищення кваліфікації в області права [16, арк. 

20]. 

Загальний обсяг МТД Німеччини у 1995 р. складав 30 млн нім. марок. В 

основному ця допомога стосувалася консультативної програми німецького уряду 

«Трансформ», що являла собою консультативну програму, за якою при залученні 

фінансових ресурсів, допомозі німецьких експертів, надавалося сприяння 

економічному розвитку України та її інтеграції у світове співтовариство. З 1993 р. 

у рамках цієї було виділено понад 110 млн нім. марок: 1993 р. – 24 млн нім. марок; 
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1994 р. – 26 млн нім. марок; 1995 р. – 30 млн нім. марок; 1996 р. – 30 млн нім. марок 

[26, арк. 22] . 

За даними обласних установ у Полтавській області реалізовувалося близько 

12 проектів у рамках цієї програми, а в Запорізькій – більше ніж 30 проектів [26, 

арк. 19]. Цього ж року провадилася робота в галузі співробітництва у підготовці та 

підвищенні кваліфікації фахівців та керівних кадрів в сфері економіки та 

державних органів управління економікою.  

У 1996 р. за програмою «Трансформ» 95 проектів на суму понад 30 млн нім. 

марок реалізовувалися в місті Києві, Київській, Полтавській та Запорізькій 

областях. Проекти здійснювалися за такими напрямами як: консультативна 

допомога уряду, парламенту; створення макроекономічних умов; сприяння 

зовнішньо-торговельній політиці; визначення рамкових умов для іноземних 

інвестицій; підготовка кадрів; охорона навколишнього середовища [26, арк. 25]. У 

1997 р. проекти діяли з надання консультаційної підтримки підприємствам, 

аграрному сектору та державним установам. 

Упродовж 2004-2006 рр. було підписано низку угод у сфері надання 

фінансової допомоги, які встановили правові основи україно-німецької співпраці. 

Зокрема, це угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина про фінансове співробітництво від 20 лютого 2004 р. [115] 

та 27 грудня 2006 р. [116]. 

Відповідно до даних Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 

обсяг ресурсів технічної та фінансової допомоги, наданої урядом ФРН з початку 

2002 р., становив близько 500 млн євро [151] (Див. Рис. 19). 

 

Рис. 19. Обсяги технічної допомоги ФРН, млн євро 
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Як бачимо, у 2014 році було виділено Урядом Німеччини більшу суму, ніж 

за період 2005-2013 рр. Також з 2014 р. почали з’являтися нові вектори залучення 

донорських коштів, це зокрема – підтримка децентралізації, а також допомога 

внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це свідчить про взаємозалежність між 

суспільно-державними процесами, що відбувалися в Україні та пріоритетними 

векторами технічної допомоги.  

2014 р. став свого роду переломним роком для становлення української 

державності, формування цілісного громадянського суспільства та позначився 

окупацією Росією Автономної Республіки Крим та воєнними діями у східному 

регіоні України. Це певною мірою стимулювало Україну до вжиття заходів безпеки 

та вкотре підкреслило необхідність у європейському векторі співпраці. 

Важливою особливістю процедури надання технічної допомоги на 

двосторонній основі було те, що рішення про початок кожного з проектів 

приймалося окремим із федеральних міністерств, яке в подальшому і здійснювало 

фінансування затвердженого проекту. Окремим джерелом підтримки двосторонніх 

проектів були також фонди місцевого управління окремих земель ФРН, зокрема 

Баварії, Нижньої Саксонії та землі Північної Рейн-Вестфалії.  

Грантова допомога на реалізацію проектів технічної допомоги Німеччини 

надавалася через такі установи як: 

 Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку 

Німеччини (BMZ); 

 Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства 

Німеччини (BMEL); 

 Федеральне міністерство довкілля, охорони природи, будівництва та 

безпеки ядерних реакторів Німеччини (BMUB);  

 Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини; 

 Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини (BMІ);  

 Кредитна установа для відбудови (KfW). 

Для нашого дослідження, перш за все важливою була допомога, що 
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надавалася Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку 

Німеччини, Федеральними міністерствами закордонних та внутрішніх справ 

Німеччини, оскільки вони виступали основними донорами, що сприяли 

демократичним процесам та впливали на розвиток третього сектору в Україні. 

У свою чергу, реалізація проектів технічної допомоги мала можливість 

виконуватися через уповноважену організацію. Однією з таких структур була 

Федеральна компанія Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), 

яка співпрацювала з Федеральним Урядом Німеччини, інституціями 

Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй, тощо. Основним замовником 

послуг Німецького товариства міжнародного співробітництва виступало 

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. 

В Україні GIZ працює з 1993 р. у сферах розвитку демократичного 

врядування, економічного сталого розвитку та енергоефективності [181, с. 4].  

Варто зазначити, що результати дослідження вказують на те, що до 2014 р. 

переважна більшість проектів, що реалізовувалися на теренах України стосувалися 

більше енергоефективних, економічних та інфраструктурних перетворень. Лише 

після подій Революції гідності напрям демократичного врядування, підтримка 

децентралізації стали одними із пріоритетних. Реалізація поставлених завдань із 

підтримки демократичних процесів та відкритості державної влади було 

підтримано створенням центрів надання адміністративних послуг, проведенням 

аналізу ключових законопроектів, наданням консультаційної підтримки, а також 

організацією навчань для підвищення кваліфікації працівників місцевих 

муніципалітетів. 

Як приклад, можна назвати проект «Розбудова адміністративних 

потужностей у сфері державних фінансів» в Україні, який впроваджувався 

упродовж 2011-2014 рр. з бюджетом у 1 млн євро. Метою проекту було підвищення 

кваліфікації кадрів Міністерства фінансів у сфері розробки та реалізації Стратегії 

розвитку системи управління державними фінансами. В рамках проекту було 

організовано навчальні семінари з питань планування та формування прозорого 
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бюджету та програмно-цільового методу бюджетування та міжбюджетних 

відносин. Відповідно до звіту Міністерства фінансів України, надана допомога 

відповідала запитам та потребам реципієнтів і була ефективною [120, с. 9]. 

На підтримку місцевого самоврядування шляхом покращення 

муніципальних послуг була спрямована діяльність такого проекту як «Підвищення 

якості муніципальних послуг» у Луганській області. Проект реалізовувався 

упродовж 2010-2014 рр. та мав один із найбільших бюджетів серед проектів того 

періоду – 4 млн євро [69]. Основними сферами діяльності проекту стала розробка 

стратегій розвитку та підтримки муніципальних послуг, концепцій надання послуг, 

орієнтованих на громадян (ЦНАПів), сприяння запровадженню електронного 

врядування. Однією з ключових цілей було створення мережі міст для обміну 

досвідом та найкращими практиками.  

Метою чи не кожного проекту ставало консультування партнерів уряду, 

громадянського суспільства, про те, як подати заявку на отримання фінансування 

та як підвищити ефективність залучення коштів. Особлива увага приділялася 

гендерній рівності, розширенню участі громадян у суспільно-політичному житті 

країни та розвитку його потенціалу громадського сектору. Бачимо тенденцію 

перефокусування ключових векторів від фінансового до суспільно-політичного, що 

були пов’язані із такими подіями як зокрема Революція гідності, окупація Криму 

та воєнні дії на сході України.  

Протягом усього періоду співпраці Урядом ФРН було виділено близько 500 

млн євро у якості технічної допомоги, що виводить Німеччину до списку 

найбільших донорів України [65, с. 13]. 

Іншим, не менш важливим донором, та партнером України є Канада, яка 

однією з перших держав, що визнала незалежність України у 1991 р. і того ж року 

започаткувала Програму допомоги Україні. У листопаді 1992 р. було підписано 

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством охорони навколишнього 

природного середовища України та Міністерством економічного розвитку та 

торгівлі провінції Альберта, що започаткувало співпрацю у сфері екології [43, арк. 
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29]. 

Основними цілями співпраці було сприяння розбудові демократичного 

суспільства в Україні, становлення ринкової економіки та покращення політико-

економічних зв’язків між обома країнами. З метою реалізації співпраці було 

підписано Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом 

Канади стосовно канадської програми співробітництва від 24 жовтня 1994 р. [16, 

арк. 123]. 

Відповідно до Меморандуму, основними цілями Програми співробітництва 

було визначено такі як: «підтримка переходу до ринкової економіки; сприяння 

торговельним і інвестиційним зв'язкам; сприяння ефективному управлінню; 

заохочення демократії, політичного плюралізму, верховенству закону, дотримання 

міжнародних норм і стандартів; права людини; зміцнення ядерної безпеки; 

сприяння рівноправності між чоловіками і жінками; збереження навколишнього 

середовища; сприяння глобальним інтересам України і Канади» [67]. 

На виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та 

Урядом Канади стосовно Канадської програми співробітництва, підписаним в 

Оттаві 24 жовтня 1994 р. до Програми українсько-канадського співробітництва 

1996 р. після його опрацювання фахівцями Національного агентства, міністерств 

було включено проекти на суму близько 20 млн канад. дол. [29, арк. 26].  

Згідно пропозицій до Програми співробітництва в рамках надання Канадою 

технічної допомоги на 1995 р., основними напрямами співпраці були 

макроекономіка, валютно-кредитна сфера, сільськогосподарський сектор, 

енергетичний сектор, торгівля, стандартизація та сертифікація [16, арк. 133].   

Упродовж 1991-2000 рр. Канадою було виділено більше 280 млн канад. дол. 

на реалізацію двосторонніх проектів технічної допомоги [43, арк. 4]. Згідно 

Стратегії допомоги Україні Канада надавала підтримку у таких ключових сферах 

як підтримка переходу до ринкової економіки, сприяння демократичному розвитку 

та управлінню, активізація торгівельних та інвестиційних зв’язків двох країн.  
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З 2005 р. Україна почала входити до складу групи з 25 країн, на яких 

фокусувалися програми канадської технічної допомоги. Існувало п’ять основних 

організаційних типів, що стосувалися співпраці, це – технічна допомога, 

регіональні ініціативи, гуманітарна допомога, комерційні кредити та 

багатостороння допомога [150].  

Виходячи із завдань дослідження, було розглянуто виключно технічну 

допомогу як один з видів співпраці. 

Тоді як основним донором міжнародної технічної допомоги Канади виступав 

Уряд Канади, то виконавцями виступали такі установи як: 

 Агентство міжнародного розвитку (CIDA); 

 Конференційна рада Канади (АЕРІК) (CBoC); 

 Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ). 

Агентство міжнародного розвитку Канади є одним із ключових агенцій 

міжнародної технічної допомоги Канади. Воно було засноване у 1968 р. з метою 

адміністрування програм технічної допомоги, що запроваджувалися урядом. 

Діяльність агентства спрямована на сприяння демократичним цінностям, 

економічного розвитку, гендерної рівності та охорону навколишнього середовища. 

Конференційна рада Канади являє собою незалежну неприбуткову науково-

дослідну організацію, що сфокусована на проведенні якісних досліджень, 

прогнозуванні та економічному аналізі, розвитку лідерських навичок та сприяння 

організаційній спроможності. 

Федерація канадських муніципалітетів була заснована у 1937 р. у результаті 

об'єднання двох місцевих організацій [192]. На сьогодні, це організація, що 

представляє близько 2000 канадських муніципалітетів, що надає їй значного 

впливу серед канадського політикуму. ФКМ є репрезентативним органом місцевої 

влади, що тісно співпрацює із Урядом Канади та розпоряджається власним фондом. 

Загалом, упродовж 1994-2014 рр. за сприяння Канади в Україні було 

реалізовано понад 230 проектів, що становило близько 7% від усієї кількості, із 

загальною сумою понад 320 млн канад. дол. 
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Метою надання технічної допомоги Україні, Канада вбачала перш за все 

вдосконалення економічної спроможності України, а також посилення демократії. 

Часто, ці компоненти були тісно пов’язані, адже сприяння державним інституціям 

у сфері демократичного врядування позитивно впливають на прийняття рішень, що 

створюють ефективні платформи для сталого економічного розвитку. Канада 

співпрацювала з Урядом України у підтримці реформ, що були покликані зміцнити 

економічний потенціал та створити інституціональне, правове середовище для 

інтеграції України до Європейського Союзу.  

Одними з перших канадських проектів технічної допомоги були: Канадсько-

українська програма партнерства (1996-1998 рр.), що мала на меті підтримати 

демократичні перетворення та перехід до ринкової економіки; Українсько-

канадське довгострокове співробітництво по впровадженню судової реформи 

(1996-2000 рр.), Канадсько-український проект законодавчої співпраці (1996-2000 

рр.), Проект підтримки реформи державної служби в Україні (1996-1999 рр.) ціллю 

якого було зміцнення потенціалу державної служби у сфері розробки та 

впровадження державної політики [61]. 

Упродовж 2010-2014 рр. було реалізовано проект міжнародної технічної 

допомоги «Місцевий економічний розвиток», який впроваджувався у 12 містах 

Львівської та Дніпропетровської областей. Метою проекту було сприяння 

економічному розвитку в Україні та зміцнення демократії шляхом покращення 

умов економічного зростання завдяки ефективному врядуванню. Так, було 

оновлено систему електронного врядування (м. Кривий Ріг), підтримано створення 

Автоматизованої системи муніципальної статистики, що покликана на посилення 

ролі громад у процесі прийняття рішень, Центрів надання адміністративних послуг 

для забезпечення надання якісних послуг мешканцям [153]. Як свідчать 

опубліковані матеріали, діяльність проекту була спрямована на впровадження 

конкретних механізмів, створення інституцій, що сприяли процесу децентралізації 

та посилення місцевого самоврядування. 
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Відповідно до фінансового звіту за 2012-2013 рр. Україна увійшла до 

двадцятки найбільших реципієнтів, кому надавалася донорська допомога зі 

сторони Канади [189]. Варто зазначити, що Україна у цьому списку – єдина 

європейська держава, решта реципієнтів – це держави Африки та Азії (Танзанія, 

Ефіопія, Конго, Кот-д’Івуар, Гана, Гаїті, Афганістан, Бангладеш, Малі, Мозамбік, 

В’єтнам, Пакистан, Південний Судан, Нігерія, Кенія, Сенегал, Індія, Уганда). У 

2012 р. в Україні впроваджувалися 9 проектів технічної допомоги, 5 з яких 

стосувалися сфери розвитку демократичного врядування, управління та 

верховенства права [70]. Інші проекти стосувалися сприяння економічного 

розвитку, стандартизації сільськогосподарської продукції, розвитку освіти та 

зміцнення сфери безпеки. 

Українсько-канадська співпраця у сфері технічної допомоги є надзвичайно 

важливою та впливовою у загальній системі міжнаціонального діалогу. 

Використання успішного досвіду та дієвих механізмів, що ефективно працюють у 

Канаді, надавала Україні додаткових переваг у розвитку економіки та усталенню 

демократичних цінностей. 

Німеччина та Канада є постійними партнерами України у сфері надання 

технічної допомоги з розвитку, починаючи із моменту проголошення незалежності. 

Як і в рамках Європейського Союзу, так і окремо Німеччина визначає Україну як 

одну із країн пострадянського простору, що має проєвропейські амбіції та потребує 

підтримки для розвитку суспільно-політичних, фінансово-економічних та 

екологічних сферах.  

Незважаючи на досить широку географію надання технічної допомоги 

Канадою, Україна залишається єдиною країною в Європі, що отримує МТД, від цієї 

держави. З однієї сторони це пояснюється зовнішньополітичними мотивами, а з 

іншої – наявністю досить значної української діаспори, що імовірно, повпливала на 

формування дружніх міжнаціональних відносин. Пріоритетні сфери допомоги з 

розвитку дещо відрізнялися від тих, що надавалися Німеччиною. На відміну від 

останньої – це сфери розвитку економіки на центральному та локальному рівнях, а 
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також демократії, тоді коли Німеччина спрямовувала проекти на питання 

регіональної розбудови, екологічної складової тощо. 

3.4. Співпраця України із Організацією Об`єднаних Націй (ООН) та 

Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у контексті 

допомоги з розвитку 

Організація Об'єднаних Націй (ООН) є однією з міжнародних організацій, що 

надають Україні не лише фінансову, а й технічну допомогу через низку установ. В 

рамках нашого дослідження ми зупинимося на основних тенденціях, що 

безпосередньо стосуються міжнародної технічної допомоги. 

Співпраця між ООН та Україною у сфері допомоги з розвитку розпочалася у 

1992 р. після підписання угоди між Урядом України та ООН про заснування 

представництва ООН в Україні та продовжилася підписанням угоди між Урядом 

України та Програмою розвитку Об'єднаних Націй (ПРООН) у 1993 році. 

Відповідно до угоди 1993 р., основними формами підтримки визначалися експертні 

послуги радників та консультантів, надання необхідного обладнання та матеріалів, 

проведення семінарів, тренінгів, створення експертних груп тощо [118].  

Виходячи із визначення поняття «міжнародної технічної допомоги», можемо 

стверджувати, що цей договір визначив основні моменти співпраці ПРООН та 

України у напрямі залучення технічної допомоги. 

ПРООН є найбільшою багатосторонньою структурою системи ООН, що 

обслуговує грантову допомогу, виходячи з принципу нейтральності, що відповідає 

чинникові сталого людського розвитку, накопичуючи значні ресурси та досвід у 

ході роботи.  

На початку 1995 р. було завершено розробку першої спеціальної програми 

ПРООН, що передбачала реалізацію в Україні 18 проектів за допомогою 

міжнародного співтовариства, що були сфокусовані на основні три напрями: 

сприяння здійсненню реформ, людський розвиток, енергозабезпечення та охорона 



143 
 

навколишнього середовища. Для цієї програми було виділено 1 млн 495 тис. дол. 

США [22, арк. 38]. 

У 1995 р. Україна увійшла до членів Виконавчої ради ПРООН, що дало 

можливість безпосередньо представляти державні інтереси та виступати в ПРООН 

від імені країн Східної Європи та країн СНД. Станом на 2001 р. в Україні 

реалізовувалося більше 30 проектів та програм технічної допомоги ПРООН на суму 

близько 18 млн дол. США [52, арк. 5]. 

Важливими документами були спільно розроблені рамкові програми 

партнерства України та ООН, оскільки вони визначали основні напрями залучення 

допомоги з розвитку та вибудовували стратегічний план співпраці строком на 

чотири роки. Рамкові програми – це програми, що націлені на досягнення чітко 

визначених результатів партнерства Уряду України та ООН, а також спрямовані на 

ключові сфери розвитку. 

Перша рамкова програма допомоги ООН для України була розроблена та 

затверджена на 2006-2010 рр. Вона була підготована як результат підписання у 

2000 р. Україною Декларації тисячоліття, що в свою чергу дало можливість у 2003 

р. адаптувати Цілі розвитку тисячоліття до національної специфіки [106].  

Кожна рамкова програма мала конкретні визначені пріоритети дій, цілями 

яких було сприяння в забезпеченні реалізації прав людини, соціально-економічного 

розвитку, розвитку громадянського суспільства та досягнення Цілей розвитку 

тисячоліття (були розроблені до 2015 р.). 

За період з 1993 по 2014 рр. Урядом України було прийнято дві рамкові 

програми партнерства: 

 Рамкова програми допомоги ООН для України на 2006-2010 рр.; 

 Рамкова програма партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 рр. 

На початковому етапі співпраці, за даними, поданими Відділом з питань 

міжнародної допомоги та інвестицій Кабінету Міністрів України, співпраця 

України та установ ООН використовувалася не в повному обсязі. Одним із 

основних шляхів підвищення ефективності використання Україною потенціалу 
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міжнародних організацій ООН була активізація участі в їх діяльності відповідних 

міністерств та відомств через внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів № 

474 від 11 листопада 1994 р. «Про впорядкування участі міністерств і відомств у 

діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» [22, арк. 39].  

Діяльність ООН в Україні в цілому була націлена на розвиток спроможності, 

потенціалу, реформування нормативно-правового поля та розробку стратегій, а 

затвердження рамкових програм розширило напрацювання спільного вектору дії 

щодо міжнародних зобов’язань України.  

Організація Об'єднаних Націй впроваджувала свою діяльність в Україні 

зокрема через такі установи як Програма розвитку ООН (ПРООН), Міжнародне 

агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ), Міжнародна організація праці (МОП), 

Фонд Народонаселення ООН (ЮНФПА), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 

Міжнародна організація з міграції (МОМ), Управління Верховного комісара ООН 

у справах біженців (УВКБООН), Всесвітня організація охорони здоров`я 

(ВООЗ), Міжнародна організація праці (МОП), та Об`єднана програма ООН з 

ВІЛ/СНІДу в Україні (ЮНЕЙДС), Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців (УВКБООН). Також діяли такі асоційовані організації ООН як 

Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий Банк (СБ), Управління ООН з 

наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) та Міжнародна Фінансова Корпорація 

(МФК), які надають фінансову підтримку шляхом кредитування.  

Особливістю надання технічної допомоги ООН було те, що націлюючи свою 

допомогу на ту чи іншу сферу, організація завжди спрямовувала значну частину 

ресурсів на забезпечення потреб уразливих груп населення.  

У рамках програми реформ Генерального Секретаря ООН, установи ООН на 

рівні країни працювали у 1999 р. над покращенням координації своїх програм з 

метою надання оптимальної підтримки державним пріоритетам. З цією метою було 

підготовано такі документи як «Спільна оцінка країни» та «Рамковий документ 

Програми розвитку допомоги ООН» [51, арк. 3]. 
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За роки співпраці ООН підтримувало Україну у реформуванні державного 

управління, державної служби та судової системи, активно агітуючи до залучення 

громадянського суспільства у цих процесах. Окрім цього, програми ООН сприяли 

формуванню незалежного громадянського суспільства шляхом інституційної 

підтримки громадських організацій з метою зміцнення його потенціалу та 

активізації участі у вирішенні актуальних питань на місцевому, регіональному та 

національному рівнях. Проекти технічної допомоги надавали експертну допомогу 

у розумінні законодавчої бази, основних механізмах співпраці між органами влади 

та суспільством, що сприяло посиленню ролі громадянського суспільства у 

процесах прийняття рішень та наданні якісних послуг. 

Для України співпраця з інституціями ООН, які були джерелом 

міжнародного права й політики, також стали важливими у сфері гендерної рівності. 

З цією метою було налагоджено партнерство Уряду України та організаціями 

громадянського суспільства України. 

Основні проекти технічної допомоги, що стосувалися розвитку 

демократичного врядування та громадянського суспільства впроваджувалися через 

Програму розвитку ООН. Серед ключових напрямів співпраці ПРООН виділено 

такі як: розбудова миру та відновлення, демократичне врядування, екологія та 

енергетика, сприяння гендерній рівності. 

Державним органом, який співпрацював з ПРООН в частині організації 

роботи в рамках технічної допомоги з міжнародними організаціями та забезпеченні 

представництва України виступало профільне міністерство чи установа. 

Так за сприяння Програми розвитку ООН у 2012 р. було прийнято Стратегію 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства. 

Прийняття цього документу було надзвичайно важливим, адже він визначав 

мету та основні стратегічні пріоритети, завдання та механізми реалізації 

державної політики, що стосувалася розвитку громадянського суспільства 

[98]. ПРООН ініціювала створення коаліцій громадських організацій, за 

підтримки однієї з них був прийнятий наприкінці 2012 р. новий закон «Про 
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об’єднання громадян» [197]. Він значно спростив реєстрацію та 

функціонування громадських організацій, що посприяло активізації населення 

через збільшення кількості громадських організацій [78]. 

Що стосується бюджету проектів ПРООН, то варто зазначити, що аналіз 

Рамкової програми 2012-2016 рр., засвідчує, що фінансування проектів технічної 

допомоги збільшилося майже вдвічі, якщо порівнювати 2012 р. та 2014 р. [106].  

Проте одночасно відбулася зміна пріоритетів залучення донорських коштів. Якщо 

у 2012 р. ключовою сферою був напрям демократичного врядування, то у 2014 р. 

вектор змінився на фінансування проектів, що стосувалися кризових явищ та 

ліквідації їх наслідків. На разі, можна вбачати причинно-наслідковий зв'язок між 

суспільно-політичною ситуацією та фокусом міжнародних донорів. Як відзначають 

експерти, незважаючи на позитивну динаміку співпраці України із ПРООН 

існували проблеми, що стосувалися ефективності використання донорських коштів 

[226, с. 24].  

Одними з важливих результатів діяльності проектів ПРООН було проведення 

моніторингових та статистичних досліджень, які давали змогу оцінити реальний 

стан речей тієї чи іншої проблеми.  

Зокрема, у сфері сприяння рівним правам та обов’язкам чоловіків та жінок в 

Україні в межах проекту ПРООН «Гендер у розвитку» у 1999 р. було видано 

дослідження «Гендерний аналіз українського суспільств» [123, с. 293]. Особлива 

цінність видання полягає в тому, що це було перше комплексне дослідження в 

Україні, здійснене на основі гендерного підходу.  

У рамках реалізації проекту «Гендерна експертиза українського 

законодавства» та програми «Сприяння гендерній рівності» у 2001 р. були 

опубліковані результати гендерної експертизи конституційного та галузевого 

законодавства.  

Під впливом діяльності міжнародних проектів технічної допомоги, у тому 

числі й ПРООН, було започатковано розвиток гендерної освіти. Основні аспекти 
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були викладені у Наказі Міністерства освіти та науки «Про впровадження 

принципів гендерної рівності в освіту», який було видано у 2009 р. [77]. 

Так за підтримки Європейського Союзу та ПРООН були розроблені основні 

методологічні принципи написання навчальних програм, матеріалів та 

підручників, а також проведено їх експертизу. За сприяння проектів були 

розроблені навчальні курси з питань гендерної рівності, створено кафедри 

гендерних досліджень та центри гендерної освіти. Також було організовано низку 

заходів з метою збільшення обізнаності сфери рівності прав та можливостей для 

обох статей серед працівників освіти [213, с. 7].   

Важливим моментом є питання розробки, реалізації та моніторингу гендерної 

політики на держаному рівні. З цією метою 2006-2014 рр. понад 30 000 державних 

службовців, депутатів різних рівнів влади, взяли участь у заходах, присвячених 

здійснення гендерної політики, гендерного бюджетування, статистики тощо [213, 

с. 8]. 

Фактично, кожна із цих ініціатив дала поштовх до актуалізації гендерної 

проблематики у суспільстві. З 2001 р. було започатковано видання статистичного 

збірника «Жінки і чоловіки в Україні», що дозволив робити оцінку ситуації в 

Україні за 113 показниками. На разі, це одне з найґрунтовніших  статистичних  

досліджень з цієї тематики. 

За міжнародного сприяння в Україні упродовж 1995–2014 рр. була 

сформована система запобігання та протидії гендерному насильству, у 2010 р. 

створено експертну раду з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за 

ознакою статі та ухвалено низку важливих нормативно-правових актів: Закон 

України «Про попередження насильства в сім’ї» (2001 р.), Закон України «Про 

протидію торгівлі людьми» (2011 р.).  

Важливим проектом у сфері демократичного розвитку був «Місцевий 

розвиток», орієнтований на громаду, що впроваджувався Програмою розвитку 

ООН за фінансування Європейського Союзу з 2007 р., та мав три фази реалізації: 

2007-2011 рр., 2011-2015 рр., 2015-2017 рр. Загальний бюджет першої фази 
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реалізації проекту становив 13 млн 330 тис. євро [154, с. 3]. Основними цілями 

проекту було створення сприятливого середовища для сталого соціально-

економічного розвитку на місцевому рівні через громадські ініціативи. 

Пріоритетом було заохотити громадськість до продуктивного діалогу та співпраці 

із місцевими органами влади, приватним сектором та іншими учасниками 

громадянського суспільства, а також брати участь у спільному прийняті рішень. 

Географічно проект діяв у 209 районах 24 областей та Автономній Республіці 

Крим.  

Особлива увага зверталася на визначення потреб та ключових напрямів 

розвитку громад, а також механізмів та інструментів управління місцевого 

самоврядування через організації життєздатних громад. Важливим моментом було 

ініціювати процес участі громадськості у вирішенні тих чи інших проблем, адже 

громади краще орієнтувалися у визначенні проблем та їх пріоритетності. 

Під час реалізації першої фази проекту було схвалено 1304 місцевих 

проектних заявок на умовах співфінансування, проведено десятки тренінгів на 

рівні сільських та міських рад за участі представників місцевої влади, керівників та 

громадських організацій та місцевого бізнесу [155, с. 7]. За даними звітів проекту, 

важливим результатом діяльності «Місцевого розвитку, орієнтованого на громаду» 

було збільшення громадських організацій у містах та селищах, що були обрані в 

рамках проекту. З початку проекту було зареєстровано 1148 об’єднань громадян 

[155, с. 7]. Широка географія проекту створила сприятливі умови для обміну 

досвіду між органами місцевої влади різних міст, сіл, областей, що було важливим 

в контексті покращення міжрегіональної комунікації в цілому. Відповідність цієї 

тези підтверджують дані соціологічного дослідження Київського міжнародного 

інституту соціології (КМІС), згідно з якими, 92,7% експертів визнали форуми 

місцевого розвитку, як і проводилися проектом, досить ефективними у сприянні 

процесам місцевого розвитку [251, с. 34]. 

В рамках першої фази проекту було проведено 1656 тренінгів, що були 

спрямовані на розвиток потенціалу міського активу та організації спроможних 
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громад. Основною тематикою заходів було управління об’єднаннями громадян, 

планування, реалізація та моніторинг місцевих проектів. Відповідно до 

проведеного КМІС опитування, регіональні експерти відзначили збільшення знань 

з питань, що стосувалися місцевого самоврядування на 97%, а в сфері навичок 

роботи з громадянами на 99% [155, с. 32]. Дане дослідження дає також чітке 

уявлення того, на скільки вдалося залучити громадян до процесу ухвалення рішень 

на місцях: 93,9% опитаних принаймні один раз брали участь у загальних зборах 

своєї громади, 88,5% респондентів цікавилися результатами рішень, що були 

ухвалені, і 86,8% опитаних брали участь у прийнятті рішень [251, с. 27]. 

Упродовж 2004-2013 рр. в Україні діяв проект ПРООН «Муніципальна 

програма врядування та сталого розвитку», що був спрямований на посилення 

місцевих громад через посилення інституційної спроможності міських рад, 

активізацію громадян та сприяння впровадженню кращих практик. Проект 

реалізовувався ПРООН за підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку 

(CIDA), Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Посольства 

Королівства Норвегії. Ціллю програми була розбудова можливостей місцевих 

громад та муніципалітетів брати участь у процесі спільного прийняття рішень та 

використовувати цю спроможність для багатосторонньої співпраці та заходів, 

спрямованих на зміцнення місцевого соціально-економічного та екологічного 

врядування для сталого розвитку. 

Завдяки програмі було створено понад 600 громад, а також успішно 

реалізовано 294 проекти громад, що стосувалися демократичного врядування та 

посилення участі громадськості на муніципальному рівні [156]. Одним із напрямів 

діяльності проекту була організація візитів-обмінів між містами для працівників 

місцевих органів влади, що сприяли поширенню інформації та обміну досвідом. 

Загалом було проведено навчання для 13 000 осіб. 

Експерти проекту брали участь у розробці рекомендацій для Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України щодо реформи системи комунального господарства шляхом формування 
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та ефективної діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ), впровадження системи електронного врядування. 

За даними КМІС, організації громад, що були створені, сприяли місцевому 

розвитку, а також покращували співпрацю між громадянами та органами місцевої 

влади. Так, зокрема майже 85% опитаних регіональних експертів давали позитивну 

оцінку ефективності громадських організацій у системі прийняття рішень, а 73,3% 

– відмітили корисність форумів муніципальних рад [251, с. 7], що були організовані 

як важливі платформи для обговорення ключових питань місцевої політики. 

Проекти такого роду були важливими з точки зору підходу до посилення 

громадянського суспільства та демократичних інституцій, оскільки їх реалізація 

була націлена на вирішення важливих соціально-економічних питань шляхом 

підтримки громадських ініціатив. Це давало можливість зацікавити громадян та 

надати їм необхідні знання, фінансову підтримку для реалізації тих чи інших 

проектів. 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) є одним із важливих 

міжнародних партнерів України із 1992 р., після підписання Україною 

Гельсінського заключного акту, де були задекларовані основні принципи відносин 

держав-членів. Цей документ був стратегічною програмою з побудови цілісної 

демократичної Європи, а також узгодження співпраці у військово-політичній, 

соціально-економічній та гуманітарній сферах [214, с. 9].  

Важливим етапом співробітництва було заснування у 1994 р. Місії ОБСЄ в 

Україні, яка зосереджувала увагу на проблеми підтримки суверенітету, 

територіальної цілісності та непорушності державних кордонів. Місія перебувала 

в Україні до моменту затвердження діяльності Координатора проектів ОБСЄ у 1999 

р. Виходячи із завдань та тривалості організація передбачає співпрацю із країнами-

членами через такі організаційні структури як місія, присутність, бюро, та 

координатор проектів. Польові операції ОБСЄ надавали допомогу приймаючим 

країнам у виконанні взятих ними обов’язків в рамках організації та розвитку 
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місцевого потенціалу через конкретні проекти, що мали на меті вирішення 

проблемних питань [173].  

Як зазначають дослідники, одним з важливих напрямів співпраці України та 

ОБСЄ було формування політичного та безпекового простору в Чорноморському 

регіоні [234, с. 347], проте ми хочемо зосередити увагу на співпраці лише з точки 

зору надання технічної допомоги Україні, як повноправному партнеру та визначити 

ключові сфери, на які вона була зосереджена упродовж досліджуваного періоду.  

Надання технічної допомоги було ключовим завданням у реалізації такого 

напряму співпраці як гуманітарний, який націлений на захист прав людини, 

підтримка розвитку демократії, виборчої системи тощо. Цей напрям у документації 

ОБСЄ часто називають «людський вимір», оскільки права людини розглядаються 

через призму демократичних інституцій, що базуються на принципі верховенства 

права та впроваджувалися через Бюро демократичних інститутів та прав людини 

[114, с. 16]. 

Упродовж досліджуваного періоду діяльність Координатора проектів ОБСЄ 

в Україні зосереджувалася в таких напрямах як верховенство права, виборчий 

процес, запобігання та вирішення конфліктів, права людини, правоохоронна 

діяльність, розвиток ЗМІ, гендерна рівність, кібербезпека, належне врядування, 

охорона довкілля, протидія торгівлі людьми та реформа безпекового сектору [152].  

Як бачимо, 46% із наведених сфер стосуються вектору розвитку демократії, 

верховенства права та громадянського суспільства. 

Умовно, було виділено три основні етапи співпраці України та ОБСЄ з 1991 

по 2014 рр.: 

1) 1991‒1994 рр. – підготовчий етап, період перемовин щодо процесу 

приєднання України до ОБСЄ;  

2) 1994‒1999 рр. – первинний етап співпраці України із організацією через 

діяльність Місії ОБСЄ в Україні;  

3) 1999‒2014рр. – розширення співпраці через запровадження Координатора 

проектів та діяльності вузькопрофільних місій.  
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Протягом перших двох періодів матеріально-технічна допомога надавалася 

в більшості як експертна підтримка, натомість в подальшому діяльність була в 

рамках тематичних проектів. 

Починаючи з 1994 р. в Україні діяла Місія ОБСЄ, у центрі якої було 

«кримське питання». Метою Місії було консультування та надання підтримки з 

економічних та конституційних питань, що пов’язані із Автономною Республікою 

Крим та варіантами її конституційного статусу у складі України. Також члени 

ОБСЄ були спостерігачами на парламентських виборах 1994 р. і відзначали окремі 

проблеми із акредитацією для спостерігачів, що пов’язували із бюрократичними 

процедурами оформлення посвідчень. Як відзначали представники організації у 

своїх звітах, «проблеми швидше пов’язані із нечіткістю виборчої процедури та 

культурними традиціями» [125, с. 16].  

У травні 1995 р. було організовано круглий стіл в м. Локарно щодо сприяння 

ОБСЄ у розвитку діалогу між Україною та Кримом, де обговорювалося питання 

статусу Криму як автономної частини України. Нагальним питанням також було 

повернення депортованих кримчан на їх історичні землі [126, с. 9]. 

Упродовж 1996 р. ключовим питанням Місії в Україні було ухвалення 

конституції Криму. В рамках цієї сфери було проведено у березні 1996 р. 

тематичний круглий стіл, що мав на меті сприянню конституційному процесу. В 

результаті було схвалено частину тексту конституції та надано рекомендації до 

іншої частини, щодо її приведення до українського правового поля [127, с. 16]. 

У рамках технічної допомоги експерти Місії консультували відповідні 

органи України та Криму в питаннях конституційного процесу. З цією ж метою 

було організовано у 1997 р. два візити Головного Комісара ОБСЄ в Україну. Робота 

сектору з питань верховенства права була спрямована на такі три основні напрями 

як проведення експертних оцінок та аналітичних місій, реалізація проектів 

технічної допомоги та спеціальних ініціатив 

Також Місія активно популяризувала прийняті поправки до діючих правил 

надання громадянства, що значно спрощувало порядок отримання українського 
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громадянства для майже 100 000 кримських татар [128, с. 31]. У 1998 р. була 

організована за ініціативи ОБСЄ Друга міжнародна конференція донорів, що 

проводилася з метою збирання коштів для реінтеграції кримчан [129, с. 17]. 

Перші проекти технічної допомоги ОБСЄ були спрямовані на проведення 

аналітичної роботи, сприяння в розробці законопроектів, підготовки по організації 

роботи конституційних судів та підвищення кваліфікації працівників 

пенітенціарних установ. 

Як бачимо, з 1997 р. акцент на конституційно-політичних питаннях 

розширився до соціально-економічних. Так, вже з 1998 р. технічна допомога була 

спрямована на вдосконалення виборчої системи в Україні та реформування 

супутніх питань, пов’язаних із виборчим процесом.  

Цього ж року стартував експериментальний проект по зміні процедури 

розгляду скарг та апеляцій у процесі виборів, а також підготовки посадових осіб 

судів та виборчих органів до вирішення спірних питань на основі міжнародних 

стандартів.  

Одним із важливих питань діяльності Місії було сприяння судовій гілці влади 

України вийти на рівень, що відповідав би міжнародним стандартам. З цією метою 

у 1998 р. було започатковано співробітництво між конституційними судами 

України та Іспанії шляхом обмінних навчальних поїздок для вдосконалення 

організаційного потенціалу суду [129, с. 17].  

Після переговорів у Відні 30 квітня 1999 р. Місія ОБСЄ в Україні була 

офіційно закрита, а співпраця між Україною та ОБСЄ вийшла на новий 

організаційний рівень. З травня 1999 р. в Україні було створено посаду 

Координатора проектів ОБСЄ, бюро якого зосереджувалося в Києві. Основою 

співпраці визначалося планування, виконання та моніторинг проектів між 

відповідними органами влади України та ОБСЄ та її інститутами. 

Нова форма співробітництва передбачала планування, реалізацію та 

контроль за проектами, що впроваджувалися ОБСЄ. Відповідно до угоди, 

Координатор призначався головою ОБСЄ після консультацій із Урядом України, а 
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координування та моніторинг впроваджуваних проектів покладалися на 

Міністерство закордонних справ [66].  

Основними сферами реалізації проектів ОБСЄ визначалися такі як виборчий 

процес та законодавство, технічна та практична підтримка українського 

омбудсмена (Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини) та боротьба 

із торгівлею людьми.  

За підтримки офісу Координатора проектів лише в 1999 р. було підготовано 

більше 20 рекомендацій, що стосувалися реформування законодавства, 

удосконалення виборчого законодавства, напрацювання методики для 

міжнародного моніторингу за ходом виборів [130, с. 42]. Актуальною визначалася 

і тематика неупередженості та свободі ЗМІ, особливо перед виборами [130, с. 75]. 

 Було реалізовано проект по управлінській допомозі Верховному Суду 

України, щодо підготовки кваліфікованих кадрів. 

Експертами ОБСЄ досліджувалося національне законодавство, що 

стосувалося прав людини з метою гармонізації та приведення його у відповідність 

з існуючими міжнародними нормами. Офісом Координатора було передбачено 

надання технічної допомоги Міністерству юстиції для підвищення ефективності 

його роботи – проект «Всебічний огляд законодавства з питань прав людини». 

Питання репатріації кримських татар до Криму та їхнього представлення у 

місцевих виконавчих та представницьких органах все ще було відкритим, тому 

Головним комісаром ОБСЄ було виділено цей напрям як один із пріоритетних [130, 

с. 65]. 

Перші проекти офісу Координатора проектів ОБСЄ мали експериментальний 

характер і були загалом спрямовані на адаптацію існуючого законодавства та 

інституцій до потреб сучасної демократії, в основі якої лежало верховенство права. 

Після створення посади Координатора проектів важливим етапом у співпраці 

України та ОБСЄ стала ратифікація Меморандуму про взаєморозуміння між 

Урядом України і Організацією з безпеки і співробітництва в Європі щодо 

створення нової форми співробітництва 10 лютого 2000 р. [66].  



155 
 

Реалізація проектів відповідно до нових умов співробітництва розпочалася на 

основі поданих Координатором проектних пропозицій, надісланих Міністерству 

закордонних справ України. 

Упродовж 2000 р. важливе значення у сфері адаптації українського 

законодавства до міжнародних стандартів надавалося проекту «Всебічний огляд 

законодавства з питань прав людини» [131, с. 63]. Під час реалізації цього проекту 

міжнародні та українські експерти працювали з усіма учасниками законодавчого 

процесу у вигляді тренінгів, консультацій та семінарів. 

Того ж року, за сприяння офісу Координатора проектів було започатковано 

створення загальнодержавної бази даних судових рішень та судової практики 

Верховного Суду України з метою покращення доступу суддів до необхідних 

матеріалів. 

Варто зазначити, що чимало проектів ОБСЄ, які стартували у 2000 р. були 

спрямовані на створення ефективної системи адміністративних судів України. 

Після затвердження посади Координатора кількість проектів технічної 

допомоги з метою сприяння у реформуванні національного законодавства, 

інституцій та політики з урахуванням демократичних принципів, верховенства 

права та процесів глобалізації значно збільшилася. Фінансування таких проектів 

здійснювалося в більшій мірі за добровільні внески держав-учасниць ОБСЄ. 

Відповідно рішення №399 Постійної ради від 14 грудня 2000 р. було виділено 

додатково 210 тис. євро на проектну діяльність в Україні [132, с. 58]. 

Збільшення бюджету та кількості проектів говорить про ефективність 

використання технічної допомоги упродовж співпраці України та ОБСЄ, а також 

про більш глибокий аналіз проблем у соціально-економічній та суспільно-

політичних сферах, що потребували реформування. Так, у 2001 р. офісом 

Координатора проектів було організовано семінар на тему «Превентивні функції 

ОБСЄ: досвід, можливості, завдання» за підтримки МЗС України. 
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У 2001 р. акцент у напрямі адаптації українського законодавства був 

перенесений із огляду існуючих законодавчих норм, що було на першому етапі, на 

підготовку проектів нових нормативно-правових актів.  

Важливим моментом стало надання експертної підтримки Верховному Суду 

України у створенні системи адміністративних судів. Особлива увага приділялася 

обміну інформацією, що стосувалася судових рішень вищої інстанції та судових 

практик за допомогою електронних баз даних.  

Робота у сфері засобів масової інформації реалізовувалася шляхом 

проведення навчально-ознайомчих заходів для журналістів, суддів, юристів, 

громадськості на тему міжнародного права, що стосувалося свободи засобів 

масової інформації з використанням семінарів, конференцій, телебачення та 

публікацій. Було створено Бюро з питань демократичних інституцій та прав 

людини та відкрито регіональні консультаційно-інформаційні «гарячі лінії» [132, 

с. 61]. 

Офіс Координатора проектів ОБСЄ в рамках сприяння відкритості органів 

державної влади підтримували створення сайтів у мережі Інтернет регіональних та 

місцевих органів влади. Експерти працювали над переглядом існуючого 

законодавства щодо місцевого самоврядування та підготовкою законопроекту 

щодо реєстрації фізичних осіб та проекту адміністративно-процесуального кодексу 

[133, с. 86]. Окрім сприяння в розробці нормативно-правових актів, акцент роботи 

був направлений на поширення інформації щодо прийнятих нормативно-правових 

актів, а також надання рекомендацій юристам-практикам по їх застосуванню.  

Чимало проектів було спрямовано на надання технічної та експертної 

допомоги у сфері правових міжнародних норм, що стосувалися Кодексу поведінки 

військово-політичних аспектів безпеки. 

У 2002 р. було організовано низку заходів для забезпечення ефективного 

державного управління. Бюро з питань демократичних інституцій та прав людини 

спрямовувало свою діяльність на посилення та доопрацювання своїх програм, що 

стосувалися виборів, демократизації та прав людини, роблячи акцент на допомогу 
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у збільшення власного потенціалу країн, що мали призвести до повної 

самостійності у цих напрямах [133, с. 86].  

Як уже зазначалося, пріоритетною сферою діяльності ОБСЄ в Україні був 

напрям забезпечення чесного та відкритого виборчого процесу. Так, ОБСЄ були 

серед інституцій, що брали участь у спостереженні на парламентських виборах 

2002 р. і було проведено низку заходів, присвячених міжнародним нормам, що 

стосувалися захисту прав національних меншин. Проте, якщо брати до уваги 

попередні роки співпраці, це питання втрачало свою актуальність для ОБСЄ. 

Важливим перехідним роком у співпраці України та ОБСЄ став 2003 р., 

оскільки у квітні було призначено нового Координатора проектів та створено 

перелік тем, що були актуальними для України. 

Тема верховенство права залишалася серед ключових напрямів співпраці. 

Через Бюро Координатора було надано фінансову та матеріально-технічну 

підтримку у підготовці суддів, публікацій правової літератури та результатів 

досліджень, публікацій українською мовою матеріалів, що стосувалися рішень 

Європейського суду з прав людини, навчання юристів та суддів з питань нового 

законодавства та міжнародних конвенцій, учасником яких була Україна, а також 

участь українських юристів, суддів та держслужбовців у тематичних міжнародних 

форумах. 

Також варто наголосити, що за технічної підтримки ОБСЄ при Міністерстві 

юстиції України був створений бібліотечний інформаційний центр для осіб, які 

займалися питаннями європейської інтеграції.  

Чимало ініціатив 2003 р. були націлені на ознайомлення громадян, що 

планували займатися підприємництвом, із нормативно-правовим полем, та 

Цивільним кодексом, що набув чинності 2004 р. [134, с. 90]. 

На діяльність офісу Координатора проектів 2004 р. було виділено 1 085 300 

євро, що складало 0,60% усього бюджету міжнародної організації [135, с. 82]. 

У сфері демократії протягом 2004 р. експертами розроблялася програма 

сприяння українській владі щодо вдосконалення виборчого процесу. У співпраці із 
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державними органами національного та місцевого рівнів, перш за все із 

Центральною виборчою комісією та Уповноваженим Верховної Ради України з 

прав людини був створений план дій, що стосувався таких аспектів як роль ЗМІ в 

період виборів, виборчі процедури та забезпечення верховенства права. Було 

організовано допомогу місцевим органам влади в оновленні списків виборців, 

Центральній виборчій комісії (ЦВК) у підготовці та виданні офіційного посібника 

з процедури роботи виборчих дільниць та підтримку юристам, що спеціалізувалися 

по роботі зі ЗМІ. Було проведено низку заходів по інформуванню громадян про їхні 

права як виборців. 

В рамках діяльності проектів технічної допомоги ОБСЄ було підготовлено 

аналітичний довідник із судових прецедентів у практиці Страсбурзького суду та 

сучасних тенденцій розвитку конституційних та концептуальних положень в 

області прав людини. У взаємодії з Комітетом Верховної ради України (ВРУ) з 

питань європейської інтеграції Координатор проектів надавав підтримку групі 

юридичних консультантів, що надавали на прохання українських законодавців свої 

висновки по підготовці законопроектів. 

З метою підтримки судової реформи була надана підтримка у розробці 

механізмів оцінки кваліфікації, знань та навиків суддів, що претендували на посади 

в адміністративних судах. Окремий проект було впроваджено з підготовки 

організації навчальних курсів на тему верховенства права. 

На реалізацію проектів у тому числі, що стосувалися сфери розвитку 

демократії та громадянського суспільства у 2005 році було виділено 1 650 100 євро, 

що складало 1,04% від загального бюджету ОБСЄ [176, с. 77]. 

Врядування та посилення демократичних інституцій і надалі залишалося у 

фокусі співпраці. Так, у відповідь на запит державних структур, офісом 

Координатора проектів було спрямовано увагу на підготовку парламентської 

виборчої кампанії 2006 р. Після прийняття нового виборчого закону [74], за 

сприяння Координатора, було розпочато процес створення оновленого реєстру 

виборців та надано ЦВК необхідне технічне устаткування. 
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ОБСЄ продовжувало надавати матеріальну технічну допомогу у створенні 

системи адміністративних судів та підготовці фахових суддів.  

У сфері підтримки законотворчої галузі було проаналізовано Господарський 

та Цивільний кодекси на наявність у них прогалин та збігів. З цією метою було 

проведено навчальні тренінги для народних депутатів Верховної Ради України та 

депутатів місцевих рад на тему законотворення. 

У галузі забезпеченню прав та свобод людини Координатором проекту було 

запущено кілька проектів з протидії торгівлі людьми. Порівняно із попередніми 

роками цей напрям було спрямовано уже на політичну площину. Програма 

включала в себе підтримку правоохоронним органам у судовому процесі, а 

просвітницька діяльність спрямована на збільшення рівня ознайомлення із цією 

проблемою. Також була громадським організаціям були надані послуги «гарячої 

лінії». Протягом 2005 р. цією послугою скористалося 14 000 осіб [176, с. 79]. 

З 2006 р. ареал діяльності міжнародної організації було розширено, а бюджет 

на реалізацію проектів технічної допомоги було збільшено до 2 323 600 євро, тобто 

до 1,43% [136, с. 53].  

Координатор проектів у партнерстві із членами новостворених 

адміністративних судів України разом із європейськими фахівцями з питань 

адміністративного правосуддя виступили із ініціативою внесення поправок до 

адміністративно-процесуального кодексу з метою уточнення визначень 

адміністративних правопорушень та порядку застосування нового законодавства. 

Була надана експертна підтримка Комітету ВРУ з питань євроінтеграції на предмет 

відповідності законопроектів міжнародним нормам та європейським правовим 

положенням. 

Основний проект у сфері економіко-екологічної сфери Координатора 

проектів здійснювався в партнерстві з фондом «Євразія» і ставив за мету 

консультування малих підприємств та підготовку кадрів для взаємодії із місцевими 

органами влади з питань налагодження діалогу між бізнесом та владою. 
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Відповідно до даних бюджету ОБСЄ на 2007 р. було виділено Україні 2 467 

800 євро, що склало 1,47% від загального бюджету [137, с. 138]. При чому, варто 

зазначити, що в загальному на Східну Європу було виділено 3,1%, до порівняння 

для Південно-Східної – 49,5%. 

У напрямі сприяння верховенства права, були створені робочі групи експертів 

із адміністративної юстиції, що мали завдання підготувати пропозиції поправок до 

українського законодавства, що регулювало відносини між громадянами та 

державою. Були підготовлені та опубліковані навчальні матеріали, базовані на 

аналітиці, проведеній фахівцями права. У співпраці із Верховним Судом Франції 

було організовано підготовку суддів адміністративних судів усіх інстанцій. 

У 2007 р. в рамках проекту було підготовано близько 100 000 працівників 

виборчих дільниць, що досить полегшувало роботу ЦВК у підготовці виборів. 

Актуальність навчальної роботи фахівців із офісу ОБСЄ із представниками 

виборчих дільниць була надзвичайно показовою, адже від того на якому рівні 

проходили вибори, чи було дотримано норм законодавства залежала їх 

результативність та легальність. Високий рівень підготовки членів виборчих 

комісій, спостерігачів надавали більше шансів, щоб виборчий процес був прозорим 

та чесним, а їхнє вміння ефективного опрацювання бюлетенів спрощувало роботу 

ЦВК над встановленням результатів. 

Протягом 2007 р. експертами у галузі прав людини було організовано 

навчання для більше 170 представників громадських організацій, а також 

ініційовано розробку законопроекту щодо боротьби з торгівлею людьми. 

З 2008 р. міжнародна організація в рамках затвердженого бюджету, що 

складав 2 609 900 євро, продовжувала працювати у таких сферах як сприяння 

місцевому економічному розвитку, соціальна реінтеграція демобілізованих 

військовослужбовців, верховенство права, права людини та розвиток демократії 

[138, с. 59]. 

У рамках сприяння створенню системи адміністративних судів було 

проаналізовано 71 законодавчий акт та надано рекомендації із приведення 
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національного законодавства у відповідність до міжнародного права. Для 

поглиблення розуміння принципів верховенства права було проведено низку 

семінарів і круглих столів серед наукових кіл України. 

Акцент реалізації проектів, що сприяли залученню громадян до прийняття 

рішень на місцевому рівні, був спрямований на навчання посадових осіб місцевих 

адміністрацій по роботі з клієнтами, а також визначення основних принципів 

прозорості та підзвітності. Важливим механізмом для забезпечення доступу 

громадян до публічної інформації визначався метод електронного управління. 

У сфері підтримки розвитку демократії впроваджувалася робота з підготовки 

єдиного виборчого кодексу та введення централізованої системи реєстрації 

виборців. Було надано технічну підтримку ЦВК та виборчим установам шляхом 

забезпечення комп’ютерною технікою. 

З 2008 р., відповідно до офіційних звітів ОБСЄ, було реалізовано пілотний 

навчальний проект, направлений на посилення ролі жінки в місцевих 

адміністративних органах та підвищення рівня усвідомлення гендерної 

проблематики в масштабах країни. Цей проект, фактично, був передвісником 

періоду актуалізації гендерної проблематики в Україні, адже в подальшому кожен 

проект міжнародної технічної допомоги мав гендерну складову. 

Упродовж 2008 р. в підтримку розвитку громадянського суспільства було 

проведено близько 80 правозахисних кампаній та організовано навчання для 

близько 200 активістів громадських організацій.  

Також були підтримані ініціативи по перегляду та вдосконаленню діючого 

законодавства, що стосувалося громадянського суспільства, проте зміни до 

законодавства були прийняті лише в 2012 р.  

Бюджет впроваджуваних проектів на 2009 р. складав 2 752 300 євро [139, с. 

53], на 2010 р. – 2 752 300 євро [139, с. 53], 2011 р. – 2 372 300 євро [140, с. 58], 2012 

р. – 2 744 200 євро [141, с. 74], 2013 р. – 2 826 000 євро [142, с. 68]. За даними ОБСЄ, 

для прикладу, у 2013 р. реалізовувалося 25 проектів технічної допомоги різного 

спрямування. 
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Загалом 2009 р. був завершальним етапом надання технічної підтримки 

ОБСЄ у створенні законодавчої, наукової бази для проведення в Україні 

адміністративно-правової реформи та навчання профільних суддів. Проте з 

ініціативи Координатора проектів, протягом наступних років, було переглянуто 

навчальні плани із дисципліни «Адміністративне право» задля покращення 

правничої освіти в цілому. У 2011 р. в продовженні реалізації цього напряму було 

складено документ, у якому викладено нові підходи та інструменти, що мали 

забезпечувати викладання ключових юридичних предметів і відповідають 

сучасним вимогам [140, с. 58]. 

 Упродовж 2010-2011 рр. з метою підвищення рівня знань у сфері 

адміністративного права було організовано навчання для більше 400 співробітників 

Міністерства юстиції України та 600 представників громадських організацій. 

Також проводилися тренінги для суддів адміністративних судів з метою 

підвищення якості судових рішень. З 2013 р. підготовка суддів адміністративних 

судів полягала у навчанні трактуванню законодавчих положень, включаючи 

виборче законодавство, підготовки юридичних заключень та складання якісних та 

чітких рішень. 

У сфері верховенства права та підтримці демократії тривала робота із 

народними депутатами щодо принципів методології, відповідно до якої 

відбувалася адаптація українського законодавства до стандартів правової системи 

Європейського Союзу. В рамках сприяння законодавчому процесу у 2009 р. було 

проаналізовано 79 законодавчих актів, в 2010 р. – 64 [139, с. 66], в 2011 р. – 71, в 

2012 р. – 48 та вироблено рекомендації до їх зведення до міжнародних стандартів 

та вимог ОБСЄ.  

Враховуючи, що у 2013 р. набув чинності новий Закон України «Про 

об’єднання громадян», виникла необхідність у поширенні інформації, що 

стосувалася умов реєстрації громадських організацій. Таким чином, за сприяння 

ОБСЄ було проведено навчання для 550 представників громадського сектору, 150 

правозахисників [142, с. 70].  
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Ключовим питанням підтримки ЦВК було створення єдиного виборчого 

реєстру. Для підготовки президентських виборів 2010 р. було закуплено 900 

комп’ютерів, 500 багатофункціональних принтерів для місцевих виборчих 

дільниць, проведено навчання для 2 200 осіб, що залучені до роботи із реєстром 

виборців. Близько 80 000 спостерігачів були підготовані для роботи на виборчих 

дільницях. Відповідно до даних ЦВК територія України поділена на 225 

територіальних округів, що включали близько 33 667 виборчих дільниць [59], тому 

за підрахунками, на кожній виборчій дільниці знаходилося щонайменше 2 

спостерігачів, що пройшли підготовку ОБСЄ. Також організація взяла участь у 

підготовці виборчої кампанії 2012 р., зокрема націлюючи діяльність на підвищення 

ознайомленості виборців із процедурою голосування. Того ж року була зроблена 

спроба розробки програми електронної підготовки співробітників виборчих 

дільниць. У 2013 р. було створено нову унікальну систему для дистанційного 

навчання, перевірки знань та контролю знань для членів виборчих комісії та 

співробітників ЦВК. Навчання пройшли 98 представників громадських організацій 

та п'яти політичних партій [142, с. 68]. 

У напрямі захисту прав людини було проведено тренінги з метою 

популяризації основних правозахисних проблем для понад 1400 держслужбовців, 

правозахисників та членів громадських організацій.  

З 2010 р. окрім допомоги Верховному Суду України, була підтримана 

ініціатива прямого звернення до Конституційного Суду України, а також 

використання електронних засобів, що відігравало ключову роль в підвищенні 

відкритості діяльності Конституційного Суду України. 

Новим напрямом надання допомоги з розвитку ОБСЄ стала боротьба з 

корупцією, що включала в себе розробку методики виявлення корупції в державних 

установах та рекомендацій по вдосконаленню правової та політичної складової 

[139, с. 66], а уже з 2011 р. стартувала робота над розробкою антикорупційного 

законодавства. 
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В рамках вдосконалення виборчої системи відбулася загальнонаціональна 

суспільна дискусія щодо реформи виборчого законодавства – було організовано 30 

громадських обговорень, проведено 31 опитування та 16 засідань тематичних груп. 

Варто зазначити, що прийнятий у 2011 р. Закон України «Про протидію 

торгівлі людьми» був розроблений за безпосередньої підтримки профільних 

проектів, що впроваджувалися ОБСЄ і відіграли вагому роль у вирішенні цієї 

проблеми в Україні.  

У 2012-2013 рр. проекти технічної допомоги зробили акцент на розробці та 

проведенні навчальних семінарів для журналістів, співробітників правоохоронних 

органів з метою налагодження більш тісного співробітництва та більш чіткого 

виконання законодавства про доступ до інформації. У сфері боротьби із торгівлею 

людьми, кіберзлочинністю та забезпечення рівних прав та можливостей для жінок 

та чоловіків, було розроблено державну програму та регулятивні норми щодо 

національного механізму переадресації, що були прийняті того ж року. 

Ситуація в залученні МТД суттєво змінилася у 2014 р., у зв’язку із окупацією 

Криму та вторгненням російських військових на територію Донецької та 

Луганської областей. Окрім Координатора проектів була започаткована Спеціальна 

моніторингова місія, що мала на меті збір фактів на території окупованої частини 

України. Спочатку 358 цивільних спостерігачів із 42 країн-учасниць брали участь 

у місії. Бюджет першого року спостереження становив 57 181 100 євро, що 

перевищував майже вдвічі за весь період надання технічної допомоги [143, с. 75]. 

Окрім діяльності моніторингової місії на окупованих територіях, офіс 

Координатора проектів продовжував впровадження проектів технічної допомоги. 

Бюджет на 2014 р. становив 2 873 000 євро і був у загальному націлений на 

укріплення інституцій та практики, що стосувалися поширенню принципів ОБСЄ і 

які важливі для реалізації проектів. 

У зв’язку із воєнними діями на сході України тематика проектів технічної 

допомоги дещо змінилася, а саме були започатковані програми з допомоги при 

розмінуванні Донецької та Луганської областей, розробки рекомендацій для 
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засобів масової інформації при роботі в гарячих точках та підвищенню кваліфікації 

юристів по роботі з внутрішньо переміщеними особами (ВПО).  

Незважаючи на виділення чималих коштів та розширення програм допомоги, 

з іншого боку, ефективність місій ОБСЄ та їх об’єктивність викликала чимало 

дискусій у політичних колах України та міжнародної спільноти. На нашу думку, це 

пояснюється перш за все чималим впливом Російської Федерації та тим фактом, що 

серед спостерігачів Місії в окупованих територіях чимало громадян РФ, які 

відповідно не були зацікавлені у фіксації «російського сліду» на теренах Донбасу. 

У цілому, офіс Координатора проектів визначав 13 напрямів своєї діяльності, 

більшу частину з яких можна віднести до спектру розвитку демократії та 

громадянського суспільства: верховенство права, розвиток ЗМІ, належне 

врядування, права людини, вибори та верховенство права, що вкотре підтверджує 

актуальність теми та важливість розвитку цього аспекту. 

Загалом, ОБСЄ був одним із найбільших донорів технічної допомоги для 

України протягом досліджуваного періоду, що акцентував свої проекти на розвиток 

нормативно-правового поля України, його приведення до відповідності 

європейським стандартам, а також підвищенню рівня державного сектору шляхом 

проведення заходів для підвищення кваліфікації державних службовців. Вагомим 

результатом діяльності проектів допомоги з розвитку, що становили близько 90 

млн євро за увесь період співпраці, були напрацювання у конституційній галузі, 

зокрема у розробці положень Конституції Автономної Республіки Крим та 

покращення роботи судової гілки влади України. 

3.5. Вплив міжнародної технічної допомоги на розвиток громадянського 

суспільства та сприяння демократичним перетворенням в Україні 

Зважаючи на радянський спадок України, особливо важливими напрямами в 

залученні технічної допомоги для України були сфери, що стосувалися демократії 

та громадянського суспільства. Для України розбудова потужного громадянського 
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сектору є чи не найважливішою складовою демократичних прагнень та культурно-

цивілізаційних цінностей. 

Поняття демократії є багатовимірним і його можна розглядати як політичний 

режим, форму організації громадянського суспільства, як політичний світогляд, 

суспільно-політичний рух чи навіть як суспільно-політичну цінність. Вважають, 

що саме суспільно-політичні інститути, серед яких інститут громадянського 

суспільства, є одними із найвагоміших чинників демократії, тому надзвичайно 

важливими є дослідження, що стосуються громадянського суспільства у контексті 

демократичних перетворень.  

Шляхом впровадження кращих практик, навчання, організаційної підтримки, 

що є складовими технічної допомоги, можна вплинути на формування розуміння 

громадянами основних принципів законності, верховенства права та демократії, що 

є ключовими у побудові потужного громадянського суспільства. Його 

визначальною складовою є розвинута система неурядових організацій, значний 

рівень довіри суспільства до держави, вільні ЗМІ та можливість громадян обирати 

та бути обраними.  

Зазвичай, сучасне суспільство розглядають як своєрідну «тріаду», де першою 

складовою є влада, другою – бізнес, третьою – об’єднання громадян, щоправда, 

іноді ще виділяють четверту – ЗМІ. Усі ці складові не обов’язково є пов’язаними, 

проте завжди формують своєрідний абсолют у цивілізаційному розвитку 

високорозвиненого суспільства. Громадський сектор (третій сектор) є надзвичайно 

важливим тому, що він є продуктом людської добровільної самореалізації за 

межами її основних суспільних ролей на роботі чи вдома. Це певною мірою, 

лакмусовий папірець, що визначає ступінь демократії та свободи. У нашому 

розумінні, громадянське суспільство – це не лише сукупність недержавних 

організацій, а й наявність високого рівня суспільної свідомості громадян, що 

посилює демократію. 

З цієї точки зору, надзвичайно цікавим та важливим є дослідження впливу 

МТД на розвиток громадського сектору в Україні. 
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Починаючи із кінця 1980-х – початку 1990-х рр. важливим стимулом до 

формування третього сектору в Україні стало послаблення комуністичної 

парадигми, перехід до багатопартійності та посилення ідеї про державний 

суверенітет. Значну роль у підтримці цього курсу відіграв Народних Рух України, 

представники якого у 1989 р. висловлювалися за створення правової платформи 

для виходу України із СРСР і фактично заклали основи для формування 

громадянського суспільства.  

Міжнародна підтримка у становленні громадянського суспільства розпочалася 

із фінансування перших аналітичних, ресурсних центрів та громадських 

організацій. Цільова підтримка у ключових напрямах надавалася у вигляді 

навчальних тренінгів, семінарів, конференцій та розробках методичних 

рекомендацій. Враховуючи те, що держані кошти майже не залучалися на розвиток 

цього сектору, важливість міжнародної підтримки була критично важливою, проте 

й створила один із найскладніших викликів для ГО – їх самостійну фінансову 

спроможність. У переважній більшості європейських країн наявні державні 

програми підтримки громадських організацій, натомість в Україні недержавний 

сектор все ще залишається осторонь. 

Зважаючи на внесок країн-донорів та міжнародних організацій, зокрема у 

вигляді технічної допомоги та беручи до уваги той факт, що напрям 

громадянського суспільства та демократії входив до пріоритетних сфер упродовж 

усього періоду співпраці, можна прослідкувати основні тенденції розвитку 

третього сектору в Україні.  

Так, відповідно до даних Державної служби статистики України станом на 

2014 р. було зареєстровано 72 525 громадських організацій [110] (Див. Рис. 3). 

Зрозуміло, що кількісні показники не означали їх впливовість чи ефективність, 

проте вони були важливими у розумінні загальної активності громадян у 

недержавному секторі.   
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Рис. 3. Кількість зареєстрованих ГО та їх осередків в Україні (1991-2014 рр.) 

Порівнюючи громадський сектор сусідньої Польщі, то в 2002 р. там діяло 

понад 43 тис. асоціацій та фундацій [268, с. 4], а в 2011 р. – близько 112 тис. Проте, 

як зазначають дослідники, лише близько 60 тис. були діючими, тобто це складало 

53% від загальної кількості [187, с. 1]. В Угорщині, станом на 2015 р. діяло 55 тис. 

громадських організацій, у Хорватії – 85 тис., в Естонії – 201 тис. Беручи до уваги 

загальні дані, то український третій сектор дещо відставав від інших європейських 

країн, при чому як за кількісними, так і якісними показниками. І не зважаючи на те, 

що в Україні були тенденції до посилення сталості розвитку ГО, дієвих організацій 

було менше, ніж половина.  

Щодо якісних показників, то на нашу думку, варто розглянути Індекс сталості 

громадянського суспільства, а також оцінку демократії, що проводило, зокрема 

видання «Економіст», а також неурядова організація «Freedom House».  

На сьогодні, Індекс сталості розвитку громадянського суспільства (CSOSI) є 

одним із найбільш інформативних аналітичних інструментів, що вимірює ступінь 

розвитку громадянського суспільства. Він був започаткований у 1996 р. 

Агентством США з міжнародного розвитку разом із місцевими організаціями країн 

Центральної та Східної Європи. Основними показниками, що бралися для аналізу 

були правова база, організаційна спроможність, фінансова життєздатність, 

громадське представництво – усе те, що може характеризувати тією чи іншою 

мірою організації громадянського суспільства. Кожен із показників вимірювався за 
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семибальною шкалою, де 1 означав дуже розвинутий рівень, а 7 – найменший 

розвиток [122, с. 26]. 

Відповідно до Індексу, показники сталого розвитку організацій 

громадянського суспільства упродовж 1997-2014 рр. істотно покращилися [147, с. 

1] (Див. Рис. 4). Дані діаграми вказують на поступове, проте стабільне посилення 

громадських організацій та сприйняття їх діяльності серед населення. На це 

вплинуло і покращення законодавчого середовища, зокрема прийняття нового 

закону «Про громадські об’єднання», що вступив у силу в 2013 р. і досить спростив 

процедуру реєстрації громадських організацій. Також важливим важелем стала 

грантова та технічна допомога, що з періоду здобуття незалежності України, була 

спрямована на сприяння організаційній спроможності неурядовим організаціям. В 

сукупності, це дало поступ до посилення третього сектору в Україні загалом.  

 

Рис. 4. Індекс сталого розвитку організацій громадянського суспільства в 

Україні (1997-2014 рр.) 

Наявність розвинутого громадського сектору створює додаткові ресурси для 

розвитку демократії, адже тоді він нарівні з державою бере участь у вирішенні 

соціально-економічних та політичних завдань. Потужний третій сектор здатен 

вирішувати чимало суспільних питань, таким чином знімаючи навантаження із 

державного бюджету. Так, зокрема, неурядові організації формують від 3 до 9 % 

ВВП розвинених країн, а також є роботодавцями для 4,4-14 % населення ЄС [159, 

с. 6]. Таким чином третій сектор не лише займає нішу глядача, а й стає успішним 

гравцем у формуванні економічних процесів.  
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Оцінка рівня розвитку демократії за дослідженнями «Freedom House», що 

включає в себе кілька складових, зокрема виборчу систему, незалежність засобів 

масової інформації, громадянське суспільство, врядування, систему вільних судів 

та корупцію дає зрозуміти, які з цих сфер є найбільш слабкими в Україні та 

потребують реформування. Не дивно, що фактично, кожна із перерахованих – 

входила до пріоритетних напрямів у залученні технічної допомоги. Тут теж 

застосовується шкала, де 7 – найгірший показник, а 1 – найкращий. 

Виходячи із аналітичних даних, можемо прослідкувати, що в період 2003-2014 

рр. одні з найнижчих (найгірших) показників припадають на період після 

Помаранчевої революції, а найбільш високі – на період 2013-2014 рр. – останній рік 

президентства В. Януковича, рік Революції гідності, окупації Криму та частини 

Донбасу Російською Федерацією [185] (Див. Рис. 5).  

 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Індекс демократії 4.7 4.9 4.5 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.6 4.8 4.9 4.9 

Виборчий процес 4 4.3 3.5 3.3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.8 4 4 

Громадянське 
суспільство 3.5 3.8 3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 

Незалежні ЗМІ 5.5 5.5 4.8 3.8 3.8 3.5 3.5 3.5 3.8 4 4 4.3 

Незалежність 
судової системи 4.5 4.8 4.3 4.3 4.5 4.8 5 5 5 6 6 6 

Корупція 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 6 6 6.3 
Врядування 5 5.3                     
Демократичність 
управління на рівні 
центральної влади     5 4.5 4.8 4.8 5 5 5.5 5.8 5.8 6 
Демократичність 
управління на рівні 
місцевої влади     5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 

Рис. 5. Оцінка рівня розвитку демократії за Freedom House 
 

Із даних бачимо, що громадянське суспільство, незалежність ЗМІ, ефективне 

врядування є одними зі складових означення демократії, тому роблячи акцент на 

залученні допомоги з розвитку у ці галузі, відбувається сприяння розвитку держави 

та суспільства в цілому, шляхом підвищення інституційної спроможності 

державних органів влади та громадським інституціям та створюючи основу для 

розвитку людського капіталу, її економічній та соціальній сферах. 
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Процес розвитку демократії та громадянського суспільства є 

внутрішньополітичним процесом, оскільки їх суб’єктом є громадяни певної 

держави, проте не можна виключати зовнішньополітичні впливи, що можуть бути 

сформовані внаслідок міжнародної технічної допомоги. 

Підсумовуючи, можемо говорити про те, що основі сфери залучення 

технічної допомоги відповідали запитам українського суспільства і були 

спрямовані на вирішення ключових питань економіки та демократичного 

врядування.  

Починаючи із початку 90-х рр. ХХ ст. і продовжуючи в подальшому, 

враховуючи високий рівень людського потенціалу, проекти та програми допомоги 

з розвитку сприяли інституційному розвитку громадянського суспільства та 

демократії в цілому. Проте відсутність державної фінансової підтримки 

громадському сектору призвела до фінансової залежності організацій від 

донорської допомоги і в свою чергу обмежила поле діяльності третього сектору у 

напряму формування тематики діяльності ГО, широкомасштабних проектів, тощо. 

Розбудова розвинутого громадянського суспільства як ціль сприятиме якості 

прийнятих суспільно-політичних рішень шляхом максимального врахування 

потреб громади, а також позитивно вплине на економічну складову держави. 

 

Висновки до розділу 3 

З 1991 р. Україна стала реципієнтом міжнародної технічної допомоги, 

зокрема від таких донорів як ЄС, ООН, ОБСЄ, США, Німеччина та Канада. 

Допомога з розвитку надавалася як на двосторонній так і багатосторонній основі. 

Для усіх донорів важливими були питання адаптації законодавства України до 

європейських норм права та формування демократичних цінностей, шляхом 

підтримки громадянського суспільства.  

Виходячи із складної соціально-економічної ситуації, що склалася на 

початку 1990-х рр. в Україні, основні програми донорів стосувалися економічної, 

фінансової та освітньої сфер. Починаючи із середини 1990-х акценти почали 
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розширюватися – з’явилися проекти та програми МТД, націлені також на правову 

та суспільні галузі. 

Так, інструменти ЄЄ – ТАСІС, Twinning, TAIEX сприяли збільшенню 

освіченості у галузі підприємництва та освіти в цілому, шляхом навчальних обмінів 

та створення бізнес інкубаторів для перших підприємців. Також важливим був 

аспект роботи із державними службовцями, які проходили тренінги по підвищенню 

кваліфікації, а також вивчали європейський досвід у державницькій галузі. 

Проекти та програми, що впроваджувалися за підтримки ООН були 

спрямовані на залучення України до розробки стратегічних програм, сталого 

розвитку, гендерної рівності, а також розвиток людського потенціалу. 

Співпраця України із ОБСЄ у рамках міжнародної технічної допомоги була 

пов’язана перш за все із питаннями розробки правового статусу Кримського 

півострова на початку 1990-х років, моніторингу виборчого законодавства та після 

вторгнення російських військових угрупувань у 2014 р. – фіксації злочинів на 

Донбасі. Незважаючи на позитивний вклад ОБСЄ у технічну підтримку ЦВК та 

виборчих дільниць, під запитанням залишається момент впливу організації на 

стадії вирішення «кримського питання» у середині 1990-х років, де ОБСЄ 

відстоювало автономізацію Криму, що в свою чергу послугувало прецедентом в 

українському законодавстві. Окрім того, місії ОБСЄ неодноразово «упускали» 

присутність російських військових та наявність російської зброї на окупованих 

територіях України. 

Щодо двосторонньої співпраці України та США, Німеччини, Канади у сфері 

МТД, то можна відзначити, що держави-донори, протягом 1991-2014 рр. 

підтримували демократичні перетворення в Україні та сприяли розвитку 

неурядових організацій, що у свою чергу стали показником зміцнення третього 

сектору. 

Вплив допомоги з розвитку для посилення громадянського суспільства та 

утвердження засад демократії є очевидним і можна прослідкувати на прикладі 

кількісного росту зареєстрованих громадських організацій, показників сталого 
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розвитку та оцінки рівня розвитку демократії упродовж 1991-2014 рр., адже левова 

частка МТД була спрямована на підтримку третього сектору. 
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ВИСНОВКИ 

Дисертаційне дослідження, що стосується впровадження та реалізації 

проектів та програм міжнародної технічної допомоги у сфері розвитку 

громадянського суспільства та демократії в Україні упродовж 1991-2014 рр. було 

підготовлене на основі опрацювання широкого кола джерел та літератури із 

використанням теоретико-методологічних інструментів. 

Відповідно до мети дослідження, у роботі було вивчено витоки та сутність 

технічної допомоги, розглянуто та проаналізовано систему залучення та 

використання міжнародної технічної допомоги в Україні, означено основні аспекти 

співпраці із міжнародними донорами, а також визначено вплив МТД на розвиток 

громадянського суспільства та сприяння демократичним перетворенням.  

Враховуючи завдання, що були поставлені, можна зробити наступні 

висновки та узагальнення: 

1) Незважаючи на досить широкий спектр наукової літератури, розробка теми 

в історичній сфері є мало дослідженою. Переважна більшість праць, що стосуються 

залучення міжнародної технічної допомоги в Україні розглядаються з точки зору 

економіки, політології чи міжнародного права. Історіографічний аналіз теми 

свідчить про відсутність комплексного дослідження, предметом якого було б 

залучення допомоги з розвитку в Україні та її вплив на економічні та суспільно-

політичні процеси у державі. Для нас важливим було систематизувати наукову 

літературу, тож ми виділили 4 основні групи, серед яких блок загальних робіт із 

сучасної історії України, теоретичні праці, що стосуються МТД, 

вузькоспеціалізовані дослідження та роботи аналітичних, соціологічних центрів. 

Такий підхід посприяв можливості виокремлення додаткових інструментів для 

якомога ціліснішого висвітлення теми. 

Джерельний комплекс роботи представлений сукупністю документів, 

офіційних звітів країн-донорів та міжнародних організацій, статистичних, 

аналітичних звітів, нормативно-правових актів, а також неопублікованих архівних 
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матеріалів. Значний пласт документів знаходяться, зокрема, у Центральному 

державному архіві вищих органів влади та управління України – фондах Кабінету 

Міністрів України, Адміністрації Президента, а також Центральної виборчої 

комісії. Серед архівних матеріалів є листи, розпорядження, внутрішні записки та 

коментарі відповідальних осіб, що були залучені до переговорів та прийняття 

рішень, що стосувалися допомоги з розвитку. Загалом, у ході роботи, було виділено 

4 ключових групи джерел, серед яких нормативно-правові акти та міжнародні 

угоди, звіти та діловодна документація державних органів влади, внутрішні звіти 

донорів, статистичні джерела. Важливим джерелом для дослідження цієї теми є 

Державний реєстр проектів та програм міжнародної технічної допомоги, де зібрана 

уся необхідна інформація про діючі проекти в Україні з 1996 р. Проте варто 

зазначити, що, попри величезну користь цього джерела, воно не є повним – 

відсутня інформація про проекти, що діяли до 1996 р., оскільки дані заносилися 

вручну – немає оцифрованого документу, що значно ускладнює пошук необхідної 

інформації. Електронний реєстр проектів ведеться лише з 2012 р. Отже, існує 

потреба перенесення усіх даних з 1996 р. до єдиної бази.  

У сукупності із доробками українських та зарубіжних вчених це надало 

можливість комплексно розглянути та повноцінно розкрити тематику залучення 

технічної допомоги в Україні в історичному контексті.  

2) Термін «міжнародна технічна допомога» можна трактувати як вид 

донорської допомоги, метою якої є надання інституційної підтримки у вигляді 

матеріально-технічної бази, консультативно-експертних, навчальних послуг з 

метою вирішення конкретного завдання. Такого роду підтримка була 

започаткована у першій половині ХХ ст., а формування сучасної інтерпретації 

відбулося після завершення Другої світової війни. На разі, досить дискусійним у 

науковому та експертному середовищі є питання розмежування міжнародної 

технічної допомоги від інших видів допомоги з розвитку. Виходячи із дослідження, 

ми вважаємо, що основним аспектом у визначенні є саме цільове призначення 

міжнародної допомоги та шляхи її залучення. На відміну від кредитно-фінансової 
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підтримки, технічна допомога є безповоротною, якщо ж порівнювати із 

гуманітарною – вона не прив`язана до стану гуманітарної катастрофи та 

акцентована більше на створення умов для ефективної роботи економічних, 

соціальних та суспільно-політичних інституцій.  

Таким чином, міжнародна технічна допомога – це фінансові, матеріально-

технічні ресурси та консультативно-експертні послуги, надані на безоплатній 

основі, відповідно до міжнародних угод та спрямовані на підвищення інституційної 

спроможності, сприяння суспільно-економічним реформам шляхом залучення 

інноваційних технологій та успішного досвіду. 

3) Система залучення та використання міжнародної технічної допомоги, а 

також спрямування зовнішніх ресурсів на здійснення економічних та суспільно-

політичних реформ являє собою багатоступеневий процес, що включає 

консультації та пропозиції на місцевому рівні, які подаються місцевими органами 

влади до відповідальної інституції, яка у свою чергу аналізує запити, звіряє їх на 

відповідність Державній програмі економічного та соціального розвитку України 

та проводить переговори із донорами. Після цього формуються щорічні програми 

з урахуванням діючих проектів (програм) і на підставі запитів, які подаються до 

відповідального відомства бенефіціарами або потенційними реципієнтами. 

Хронологічно ми виділили три етапи, що розкривають ключові процеси у 

регулюванні питання МТД в Україні:  

 1991-1995 рр. – установчий період (підписання основних міжнародних 

угод);  

 1996-2004 рр. – впровадження перших проектів та програм МТД, 

створення системи державної реєстрації проектів; 

 2005-2014 рр. – удосконалення законодавства та розширення співпраці 

з міжнародними донорами.  

У ході дослідження, було визначено, що протягом першого періоду 

впровадження МТД частина донорських коштів була неосвоєна (близько 60% – 

майже дві третини). До причин такої ситуації можна віднести наступні: 
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 низька інституційна спроможність організацій та установ; 

 незлагоджена робота відповідальних структур; 

 високий рівень корупції. 

Ситуація якісно змінилася після прийняття низки постанов та нормативно-

правових актів щодо МТД, а також після передачі функцій контролю та 

моніторингу до профільних міністерств. Не зважаючи на відсутність окремого 

законодавчого акта, який би стосувався залучення допомоги з розвитку, на разі, 

існуюча система впровадження державної політики України у сфері МТД виконує 

свої функції, хоча й потребує оптимізації та більш чіткого виконання процедур.  

4) Проаналізовано українське та міжнародне законодавство у сфері допомоги 

з розвитку, окреслено основні нормативно-правові аспекти проблеми. Нормативно-

правова база теми складає низку двосторонніх угод, меморандумів та внутрішнього 

законодавства. Упродовж 1991-2014 рр. було підписано близько 160 угод з 

іноземними державами та міжнародними організаціями, та ратифіковано 21 

рамковий договір. Важливим законодавчим актом, який регулює залучення та 

реалізацію донорської допомоги та визначив основні поняття є Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги», яка була прийнята у 2002 р. На 

сьогодні, за відсутності окремого нормативно-правового акта щодо технічної 

підтримки, ця постанова залишається ключовим документом у цій сфері.  

5) У ході дослідження було визначено, розглянуто та проаналізовано 

державні стратегії залучення МТД, які підтверджують тезу про те, що на 

початковому етапі ці документи були більшою мірою рамковими та номінальними. 

Найбільш чітким та системним був документ, розроблений на період з 2013 по 2016 

рр., де було враховано попередній досвід залучення МТД. Відповідно до стратегій, 

ключовими сферами для донорської підтримки були сфери економіки, формування 

вільного ринку, сталого розвитку, євроатлантична інтеграція, розвиток демократії 

та громадянського суспільства, а також сприяння діяльності вільних ЗМІ. 
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6) Найбільшими донорами України серед країн – є США, ФРН та Канада, 

серед міжнародних організацій – ЄС, ООН та ОБСЄ. Угоди про співпрацю у сфері 

допомоги з розвитку були підписані у перші роки після проголошення 

незалежності України. Пріоритетними сферами реалізації проектів та програм були 

ті, що стосувалися розбудови основних засад та інфраструктури ринкової 

економіки, поглиблення структурних, правових реформ, розбудови демократії та 

громадянського суспільства, забезпечення сталого економічного зростання, 

підтримки екологічної та ядерної безпеки, що чітко відповідало державним 

стратегіям України, а також суспільному запиту.  

Зважаючи на означений предмет дослідження та визначену мету, дисертація 

була спрямована на вивчення міжнародної технічної допомоги у сфері демократії 

та громадянського суспільства, оскільки це один із ключових напрямів для усіх 

донорів, а також тому, що він багатокомпонентний і включає в себе як сприяння 

розвитку ЗМІ, місцевих органів самоврядування, верховенства права, 

законотворення так і підтримку громадських ініціатив тощо. Основні проекти та 

програми у цій сфері, що здійснювалися в рамках інструментів міжнародної 

технічної допомоги ЄС (ТАСІС, Twinning, ТАІЕХ, Sigma), ООН, США, ФРН, 

Канади, ООН та ОБСЄ, посприяли збільшенню кількості громадських організацій 

в Україні, підвищенню кваліфікації працівників державного сектору, отриманню 

нових підходів у системі освіти шляхом навчальних обмінів, консультацій, 

семінарів, тренінгів тощо. 

7) У ході дисертаційного дослідження було проаналізовано діяльність 

близько 30 проектів МТД, що стосувалися сфери демократичних перетворень та 

впроваджувалися в Україні упродовж 1991-2014 рр. Визначено основні результати 

їх впровадження, зокрема підтримка цільових законопроектів, що були прийняті 

(Закони України «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі 

людьми», «Про об’єднання громадян», «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації»), сприяння створення експертної ради з питань розгляду звернень за 

фактами дискримінації за ознакою статі, створення загальнодержавної бази даних 
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судових рішень та судової практики Верховного Суду України, підтримка ініціатив 

малого та середнього бізнесу тощо.  

Протягом дослідження теми було сформульовано думку, що ефективність 

міжнародної технічної допомоги значною мірою також залежить від рівня 

зацікавленості державних органів влади та суспільного запиту – це двосторонній 

процес, що вимагає наявності спільних інтересів. 

Виходячи із показників розвитку ОГС та індексу розвитку демократії, ми 

вважаємо, що проекти та програми МТД створили важливу основу для суспільних 

змін в Україні та сприяли розширенню ціннісних орієнтирів на пострадянському 

просторі. Враховуючи, що формування українського громадянського суспільства 

здійснювалося за складних економічних та суспільно-політичних обставин, що 

певною мірою гальмувало його становлення та розвиток, донорська підтримка була 

вкрай важливою та досить ефективною, про що свідчать показники розвитку 

демократії та громадянського суспільства протягом досліджуваного періоду. У 

свою чергу, МТД посприяла фінансовій залежності підтриманих ГО, що визначило 

низку викликів, зокрема їхньої інституційної спроможності та існування. Ця теза 

аргументується значним відсотком серед організацій, які після витрати грантових 

коштів не змогли продовжити свою діяльність та забезпечити власний розвиток. 

Проте, незважаючи на існуючі виклики та загрози, ми вважаємо, що завдяки 

залученню міжнародної технічної допомоги, відбувся поштовх до створення 

чималої кількості громадських організацій, навколо яких почалося посилення 

громадського сектору в Україні.  

Міжнародна технічна допомога, що надається Україні є важливим 

допоміжним інструментом у сприянні розвитку демократії та громадянського 

суспільства, адже близько чверті всіх проектів, що здійснювалися в Україні – 

пов’язані із цією сферою. За словами Європейського Комісара з розширення і 

Європейської політики сусідства (2010-2014 рр.) Штефана Фюле – «Громадянське 

суспільство відіграє ключову роль у процесі реформ» [145] – теза чудово 

підкреслює ту ключову позицію, яку займає громадянське суспільство у розбудові 
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держави та суспільної свідомості загалом. Програми допомоги з розвитку надають 

організаціям громадянського суспільства пряме фінансування, призначене для 

зміцнення їхньої спроможності у проведенні аналізу реформ і таким чином дають 

можливість громадським об’єднанням моніторити здійснення реформ та брати 

активну участь у розробці нових суспільно важливих ініціатив. 
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47. Спр. № 8520. Співробітництво з Комісією Європейських Співтовариств 

(КЄС), в тому числі програма ТАСІС. Листування з міністерствами та іншими 

ЦОВВ. – 239 арк. 

48. Спр. № 9204. Листування з міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади із загальних питань співробітництва з Європейським 

Союзом. Питання підготовки нормативних актів стосовно співробітництва з ЄС.  – 

11 арк. 

49. Спр. № 9225. Загальні питання співробітництва з іноземними країнами-

донорами. Співробітництво із Канадою. – 64 арк. 

50. Спр. № 9228. Загальні питання співробітництва з іноземними країнами-

донорами. Співробітництво із США. – 219 арк. 
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51. Спр. № 9229. Співробітництво з міжнародними організаціями-

донорами системи ООН, ПРООН. – 84 арк. 

52. Спр. № 9230. Співробітництво з міжнародними організаціями-

донорами системи ООН, ПРООН. – 9 арк. 

Фонд № 5233. Адміністрація Президента України 

Опис № 1 

53. Спр. № 11. Документи про відносини України з міжнародними 

організаціями та органами, що не входять до системи ООН. – 162 арк. 

54. Спр. № 15. Листування з МЗС і МЗЕЗТ України. Т. 2. – 218 арк. 

Опис № 2 

55. Спр. № 105. Документи про відносини України з міжнародними 

організаціями та органами, що не входять до системи ООН. Документи щодо 

політичних та військово-політичних аспектів зовнішніх зносин України. 

Документи щодо регіональних конфліктів. Листування з міністерствами, 

комітетами, відомствами, установами, громадськими та політичними 

організаціями та рухами. – 113 арк. 

56. Спр. № 106. Листування з міністерствами, комітетами, відомствами, 

установами, громадськими та політичними організаціями і рухами. Листування з 

окремими зарубіжними організаціями та громадянами. – 182 арк. 

57. Спр. № 431. Документи про участь України в міжнародних 

ораганізаціях та органах системи ООН. Т. 1. – 126 арк. 

58. Спр. № 2930. Документи щодо двосторонніх відносин з країнами 

Центральної та Східної Європи (довідки, інформації, листування тощо) для участі 

в роботі Економічного форуму Центральної та Східної Європи / 30.06 – 02.07. 

Зальцбург. – 227 арк. 

Нормативно-правові акти, документальні та статистичні збірники 
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59.  Вибори Президента України 17 січня 2010 р.: кількісні дані про 

територіальні виборчі округи по регіонах України. – [Електронний ресурс] / 

Центральна виборча комісія. – Режим доступу:  

http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/wp030?PT001F01=700 

60. Громадські організації в Україні: Стат. Бюлетень / Державна служба 

статистики України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_go_bl.htm 

61. Державний реєстр програм і проектів міжнародної технічної допомоги 

/ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Київ, 1996-2014 рр. 

62. Довідник організацій і проектів сприяння та підтримки демократичного 

розвитку парламенту. – Київ. – 2013. – 40 c. 

63. Договірно-правова база між Україною та США. – [Електронний ресурс] 

/ Посольство України у Сполучених Штатах Америки. – Режим доступу: 

http://usa.mfa.gov.ua/ua/ukraine-us/legal-acts 

64. Зареєстровані проекти міжнародної технічної допомоги в Україні: 

відповідь на запит 15 липня 2016 р. № 141-1-585 / Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України. – 3 с. 

65. Ключові результати моніторингу допомоги, отриманої у 2014 р. та 

перспективи співпраці з донорами: відповідь на запит 15 липня 2016 р. № 141-1-

585 / Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. – 26 с. 

66. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією 

з безпеки і співробітництва в Європі щодо створення нової форми співробітництва. 

– [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_309 

67. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом 

Канади стосовно канадської програми співробітництва від 24 жовтня 1994 р.. – 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124_033   
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68. Паризька декларація щодо підвищення ефективності зовнішньої 

допомоги. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_271/page  

69. Перелік діючих проектів міжнародної технічної допомоги, що 

реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у 

Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України станом на 2014 р. – 

[Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 

Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=500f9d86-

3436-4e32-92f5-bfbe2aeaf30f&tag=PerelikiZarestrovanikhProektivZPlanamiZakupivel 

70. Перелік проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в 

установленому законодавством порядку. – [Електронний ресурс]. / Міністерство 

економічного розвитку. – Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstan

ovlenomuZakonodavstvomPoriadku 

71. Питання забезпечення впровадження програми Twinning в Україні: 

Указ Президента України від 6 жовтня 2005 р. № 1424/2005. – [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1424/2005 

72. План дій «Україна – Європейський Союз». Європейська політика 

добросусідства від 12 лютого 2005 р. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_693 

73. Порядок державної реєстрації програм та проектів технічної допомоги. 

Постанова Кабінету Міністрів: постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 

1996 р. № 441. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/441-96-%D0%BF 

74. Про вибори народних депутатів України: закон України від 25 квітня 

2004 р. № 1665-IV. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1665-15 
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75. Про внесення змін до деяких указів Президента України: указ 

Президента України від 10 серпня 1998 р. № 866/98. – [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/866/98  

76. Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 

лютого 2002 р. № 153: постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. 

№ 30. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/30-2011-%D0%BF 

77. Про впровадження принципів  ґендерної рівності в освіту:  наказ 

Міністерства освіти та науки від 10 вересня 2009 р. № 839. – [Електронний ресурс] 

/ Міністерство освіти та науки. – Режим доступу: 

http://osvita.ua/legislation/other/4849/ 

78. Про громадські об'єднання: закон України від 22 березня 2012 р. № 

4572-VI. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 

79. Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру проектів, що 

реалізуються в Україні з використанням ресурсів міжнародних фінансових 

організацій та міжнародної технічної допомоги: наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 3 грудня 2012 р. № 1378. – [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2165-12 

80. Про затвердження Порядку внесення інформації до Державного 

реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та анулювання 

державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, 

зареєстрованих в Міністерстві економіки України: наказ Міністерства економіки 

України від 20 березня 2009 р. № 241. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0326-09   

81. Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації 

проектів Twinning: постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 
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700. –  [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/700-2016-%D0%BF/print1443083336173036 

82. Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення 

зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX: постанова Кабінету 

Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 316. – [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/316-2008-

%D0%BF 

83. Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках 

програм прикордонного співробітництва ЄІСП: постанова Кабінету Міністрів 

України від 8 грудня 2010 р. № 1111. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1111-2010-

%D0%BF 

84. Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення 

моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в 

Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 841. – 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/841-2010-%D0%BF 

85. Про затвердження Стратегії залучення міжнародної технічної 

допомоги на 2004-2007 рр.: постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 

р. № 15. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-2004-%D0%BF 

86. Про затвердження Стратегії залучення міжнародної технічної 

допомоги на 2005-2007 рр.: постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 

2005 р. № 829. –  [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/829-2005-%D0%BF  

87. Про затвердження Стратегії залучення та моніторингу міжнародної 

технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями 

на 2013-2016 рр.: постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 р. № 
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697-р. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697-2013-%D1%80  

88. Про затвердження Стратегічних напрямів міжнародної технічної 

допомоги Україні на 1995-1997 рр.: постанова Кабінету Міністрів України від 14 

червня 1995 р. № 424. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/424-95-%D0%BF   

89. Про міжнародну технічну допомогу: указ Президента України від 1 

червня 1999 р. № 596/99. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/596/99 

90. Про Міністерство економіки України: указ Президента України від 23 

жовтня 2000 р. №1159/2000. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1159/2000 

91. Про національного Координатора з питань технічної допомоги 

Європейського Союзу: Указ Президента України від 1 листопада 2003 р. № 1283. – 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:   

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1238/2003 

92. Про порядок організації роботи із підготовки та реалізації проектів 

Twinning в Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 

154. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/154-2007-%D0%BF 

93. Про приєднання України до Паризької декларації щодо підвищення 

ефективності зовнішньої допомоги: указ Президента України від 19 квітня 2007 р. 

№ 325/2007. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/325/2007  

94. Про проект Закону України про міжнародну технічну допомогу: 

постанова Верховної Ради України від 30 червня 1999 р. № 779-XIV. – 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/779-14 
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95. Про створення Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій: 

постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1993 р. № 695. – [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/695-93-%D0%BF   

96. Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги: постанова Кабінету Міністрів України від 15 

лютого 2002 р. №153. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF   

97. Про створення Національного центру реалізації міжнародної технічної 

допомоги Україні: постанова Кабінету Mіністрів України від 13 квітня 1992 р. № 

190. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/190-92-%D0%BF 

98. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації: указ Президента 

України від 24 березня 2012 р. № 212/2012. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/212/2012 

99. Про схвалення Концепції планування, залучення, ефективного 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги і співробітництва з 

міжнародними фінансовими організаціями: розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 20 жовтня 2011 р. № 1075-р. – [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1075-2011-%D1%80 

100. Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Перелік установ, що координували залучення та використання МТД в Україні 
(1992-2014 рр.) 

1992-1993 рр. Національний центр реалізації міжнародної технічної 

допомоги Україні 

1993-1995 рр. Агентство з міжнародного співробітництва і інвестицій 

1995-1996 рр. Агентство координації міжнародної технічної допомоги 

1996-1998 рр. Національне агентство України з реконструкції та розвитку  

1998-2000 рр. Національне агентство України з питань розвитку та 

європейської інтеграції 

2000-2001 рр. Міністерство економіки України  

2001-2005 рр. Міністерство економіки та питань європейської інтеграції 

2005-2010 рр. Міністерство економіки України 

2011-2014 рр. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України 

Джерело: [95; 96; 97; 102; 103; 104] 
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Додаток Б  

Стратегії залучення МТД (порівняльна таблиця) 

Критерії 1995-1997 рр. 2004-2007 рр. 2005-2007 рр. 2009-2012 рр. 2013-2016 рр. 
Мета 
Стратегії 
 
 
 
 
 
 
 

не визначена визначення  
напрямів  та   
завдань   щодо  
залучення 
міжнародної 
технічної допомоги 
на період 2004-2007 
рр.  
для поглиблення 
реформ,  
забезпечення 
подальшого сталого  
розвитку  
України як 
правової,  
демократичної 
держави з 
конкурентоспромо
жною  
економікою,  що 
стане підґрунтям 
для інтеграції в  
європейські  та  
євроатлантичні  
структури,  

визначення  
напрямів  та  
завдань  щодо  
залучення 
міжнародної 
технічної допомоги  
на  2005-2007  роки  
для  
проведення 
необхідних реформ,  
утвердження 
соціально 
орієнтованої,  
інноваційної  
моделі  розвитку   
економіки   
України,   реалізації  
амбітних   цілей   
найскорішої   
інтеграції   в   
європейські   та  
євроатлантичні 
структури,  вступу  
до  СОТ,  
підвищення  рівня  

підвищення  
ефективності  
залучення  та  
використання  
міжнародної  
технічної  допомоги 
і ресурсів 
міжнародних 
фінансових  
організацій як 
додаткового ресурсу 
для подолання  
впливу  світової  
фінансово-
економічної  кризи  
на  економіку 
країни,  підвищення 
її  
конкурентоспромож
ності,   забезпечення   
сталого    розвитку    
та  
розв'язання  на  цій  
основі найгостріших 
соціальних і 

визначення 
ключових напрямів, 
завдань, очікуваних 
результатів 
залучення 
міжнародної 
технічної допомоги 
держав-донорів, 
міжнародних 
організацій та ЄС і 
співробітництва з 
МФО на 2013-2016 
роки. 
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зростання  
добробуту  всіх  
громадян і  
наближення рівня 
життя до 
європейського. 

та  
наближення 
стандартів життя 
українських 
громадян до 
європейських. 

економічних  
проблем.  
 

Напрями 
залучення 
МТД 

1) системні 
реформи 
(внутрішні ціни, 
ринок; фінанси, 
банківська 
справа; фінансова 
та монетарна 
політика; 
реформи у 
міжнародній 
торгівлі; 
приватизація, 
розвиток 
приватного 
сектору, 
реформування 
підприємств; 
конституційні та 
правові реформи; 
управління 
зовнішніми 
ресурсами; 
інтеграційні 

5) підвищення 
конкурентоспромо
жності національної  
економіки,  
забезпечення 
сталого 
економічного 
зростання; 
6) прискорення   
вступу   України  до  
СОТ,  європейської  
та  
євроатлантичної 
інтеграції; 
7) створення   
сприятливого   
підприємницького    
середовища,  
розвиток малого та 
середнього бізнесу; 
8) поглиблення    
демократичних    
перетворень,    

1) підвищення 
конкурентоспромо
жності національної  
економіки,  
забезпечення  
сталих  темпів 
економічного 
зростання,  
впровадження  
інноваційної моделі 
її розвитку;  
2) забезпеченн
я   вступу   України   
до    СОТ,    
здійснення  
європейської та 
євроатлантичної 
інтеграції; 
3) створення    
сприятливого   
підприємницького   
середовища,  

1) підвищення 
конкурентоспромож
ності  національної  
економіки  
на інвестиційно-
інноваційній основі;  
2) підвищення   
соціальних   
стандартів   життя  
та  здоров'я  
громадян,   
гуманітарний   
розвиток,    
розвиток    
громадянського  
суспільства і 
забезпечення 
верховенства права;  
3) усунення 
інфраструктурних 
обмежень;  
4) сприяння   
європейській   та   

1) підвищення 
конкурентоспромо
жності національної 
економіки на 
інноваційних 
засадах; 
2) підвищення 
стандартів життя, 
добробуту та 
забезпечення 
рівних 
можливостей 
громадян, 
забезпечення 
верховенства права; 
3) підтримка 
структурних 
зрушень за рахунок 
розвитку 
високотехнологічни
х перспективних 
секторів економіки 
та переходу країни 
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процеси; 
статистика); 
2) Розвиток 
людських 
ресурсів 
(стратегія та 
політика; охорона 
здоров’я; 
розвиток 
громадянської 
освіти і людських 
ресурсів; служба 
зайнятості та 
соціальний 
захист; захист 
прав споживачів; 
соціальні та 
кризові центри; 
культура та ЗМІ) 
3) Навколишн
є середовище, 
енергетика, 
управління 
природніми 
ресурсами 
(Чорнобиль та 
ядерна безпека; 
паливо та 
енергетика; 
охорона 

формування  
інститутів 
розвинутого 
громадянського 
суспільства; 
9) досягнення  
цілей  розвитку  
тисячоліття,   
визначених   в  
Декларації 
тисячоліття   ООН 
,зокрема  
поліпшення  
соціальних  умов  
та  здоров'я  
громадян   України,   
гуманітарний  
розвиток; 
10) підвищення   
рівня   екологічної  
безпеки  та  
мінімізація  
наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи; 
11) гарантування 
безпеки та захисту 
держави і громадян; 
12) розвиток 
державної 

розвиток малого та 
середнього бізнесу;  
4) поглибленн
я    демократичних    
перетворень,    
формування  
інститутів 
розвинутого 
громадянського 
суспільства;  
5) досягнення 
цілей   розвитку,   
визначених  у  
Декларації  
тисячоліття ООН, 
зокрема 
поліпшення 
соціальних умов та  
здоров'я громадян 
України, 
гуманітарний 
розвиток;  
6) підвищення   
рівня  екологічної,  
ядерної  та  
радіаційної  
безпеки,  подолання   
наслідків   
Чорнобильської   
катастрофи   та  

євроатлантичній  
інтеграції  
України;  
5) підвищення 
6)   рівня  
екологічної,  
ядерної  та   
радіаційної  
безпеки, захист 
держави і громадян.  
 

до “зеленої” моделі 
розвитку економіки 
і промисловості, 
стимулювання 
“зеленого” 
зростання; 
4) прискорення 
розвитку та 
модернізації 
інфраструктури та 
транспорту на 
державному рівні; 
5) сприяння 
збалансованому та 
гармонійному 
розвитку регіонів. 
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навколишнього 
середовища) 
4) Реформуван
ня секторів 
економіки 
(сільське 
господарство; 
промисловість і 
будівництво; 
транспорт та 
зв’язок; туризм) 

регіональної 
політики 

соціально-
економічна 
реабілітація 
забруднених 
регіонів;  
7) гарантуванн
я безпеки та 
захисту держави і 
громадян;  
8) розвиток   
державної   
регіональної  
політики,  
проведення  
адміністративно-
територіальної 
реформи 

Завдання у 
сфері 
демократії 
та 
розвитку 
громадянс
ького 
суспільств
а 

 конституці
йні та виборчі 
реформи; 
 реформуван
ня правових 
інституцій; 
 підтримка 
процесу 
законотворення; 
 підтримка 
ЗМІ. 

 посилення 
захисту прав і 
свобод громадян;  
 забезпечення 
конкурентного  
виборчого  процесу   
на   засадах  
відкритості, 
прозорості та 
гласності; 
 зміцнення 
місцевого  
самоврядування,  

 посилення 
захисту прав і 
свобод громадян; 
 забезпечення 
конкурентного  
виборчого  процесу   
на   засадах  
відкритості, 
прозорості та 
гласності; 
 прискорення 
створення нової 

 удосконалення  
механізму  участі   
громадян   у   
прийнятті  
державних рішень; 
зміцнення 
демократичних 
основ проведення 
виборів  
та референдумів; 
 розроблення   
та   впровадження    
ефективного    

 удосконаленн
я системи 
державного 
управління 
відповідно до 
стандартів ЄС; 
 упровадження 
інструментів 
інституціональної 
розбудови Twinning 
та TAIEX 
 реформування 
системи освіти, 
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включаючи такі 
аспекти,  
як розширення 
участі громадян у 
діяльності його 
органів,  розвиток  
асоціацій  органів  
місцевого  
самоврядування,  
підвищення  якості  
послуг, що 
надаються 
громадянам;  
 подальше 
проведення судової 
та адміністративної 
реформ; 
 розвиток 
правового  
механізму  участі  
громадян   у   
процесі  
прийняття рішень 
органами 
державної влади; 
 підтримка 
незалежності  та  
демократичності  
засобів  масової  
інформації;  

системи 
судочинства;  
 проведення 
адміністративної 
реформи;  
 забезпечення 
розвитку правового 
механізму участі 
громадян у  
процесі прийняття 
рішень органами 
державної влади;  
 сприяння 
дотриманню 
незалежності та  
демократичності  
засобів  
масової інформації;  
 інтеграція 
галузевих   та   
регіональних   
програм   у  сфері  
інформатизації    та    
комп'ютеризації    в     
рамках     єдиної  
загальнодержавної 
програми 
«Електронна 
Україна»;  

механізму  
налагодження   
комунікації   між   
органами  
виконавчої  влади  
та  
інститутами 
громадянського 
суспільства; 
 удосконалення 
системи 
громадського 
контролю  за  
діяльністю  
органів   державної   
влади   та  їх  
посадових  осіб,  
оцінки  та  
моніторингу 
ефективності 
діяльності влади;  
 впровадження 
механізму 
державного 
замовлення  щодо  
надання  
інститутами   
громадянського   
суспільства   
окремих   послуг   

комп’ютеризація 
навчального 
процесу, 
забезпечення 
навчальних 
закладів 
телекомунікаційни
ми засобами 
доступу до 
Інтернету та 
програмними 
продуктами, 
удосконалення 
механізму 
поширення знань 
відповідно до 
стандартів ЄС; 
розвиток мережі 
електронних 
бібліотек; 
 удосконаленн
я системи 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання як 
обов’язкового 
критерію вступу до 
вищих навчальних 
закладів з метою 
забезпечення 
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 розвиток 
інформаційно-
комунікаційних  
технологій  як бази 
для  
формування 
відкритого  
інформаційного  
простору  для  
суспільства,  
забезпечення 
рівного доступу до 
цифрових 
технологій,  
впровадження  
електронної 
інформаційної 
системи 
«Електронний 
Уряд»; 
 зміцнення 
громадських   
організацій,   
зокрема   
професійних,  
незалежних 
аналітичних 
центрів,  здатних 
брати участь у 

 зміцнення 
громадських  
організацій,  
професійних,  
незалежних  
аналітичних 
центрів,  здатних 
брати участь у  
формуванні  
політики  
держави;  
 сприяння 
впровадженню 
гендерної рівності 
 розроблення 
механізму   
громадського  
контролю  та  
взаємодії  
громадських 
організацій і 
підприємницьких 
структур з 
регуляторними  
органами;  
 
 

на  
конкурсних засадах;  
 підвищення  
рівня   
громадянської   
культури   
суспільства,  
громадянської 
освіти різних 
вікових груп 
населення;  
 організація 
підвищення 
кваліфікації 
працівників 
структурних  
підрозділів  органів  
виконавчої  влади  з  
питань   взаємодії   з  
громадськістю, 
зокрема 
дистанційного 
навчання;  
 підтримка  
діяльності  
консультативно-
дорадчих  органів 
при  
органах виконавчої 

рівного доступу до 
освіти; 
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формуванні  
політики держави; 
 сприяння 
впровадженню 
гендерної рівності 
 
 
 

влади (громадських 
рад);  
 реформування 
державних  і  
комунальних  
друкованих  засобів  
масової інформації;  
 розвиток 
лідерських якостей 
молоді 

 

Джерело: [85; 86; 87; 88; 100; 101] 
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Додаток В 

Карта країн-реципієнтів міжнародної допомоги (2013 р.) 

 
     найменш розвинені країни       слаборозвинені країни       країни з низьким рівнем доходів       країни з високим рівнем доходів 

 
Джерело:  [158]
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Додаток Г 

Стенограма пленарного засідання Верховної Ради України 26 квітня 2001 року 
(уривок) 

ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТЕ 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и 

У к р а ї н и.  26  к в і т н я  2001  р о к у. 

16  г о д и н а. 

      Веде засідання Голова Верховної Ради України ПЛЮЩ І.С. 

      Проект Закону  1098  про  міжнародну технічну допомогу (друге читання). 
Депутат Москвін готовий дати... Є у депутатів запитання? Депутат Беспалий. 

      БЕСПАЛИЙ Б. Я.    «Реформи-Конгрес».    Взагалі    мені   гріх скаржитися: 
цей законопроект дуже ретельно опрацьований. Враховано близько  30 моїх 
поправок,  але одна дуже важлива не врахована.  Я 
прошу  подивитися   на   формулювання   статті   5.   Зараз   вона 
сформульована  так,  що  запити  для  отримання технічної допомоги резиденти 
України,  тобто наші організації, можуть подавати або до 
українського   уповноваженого  органу,  або  до  якихось  міфічних 
міжнародних  організацій,  відповідних  органів  тощо.  Так  от  я 
пропоную  і  дуже  прошу врахувати,  щоб замість слів "міжнародних 
організацій  чи  відповідних  органів  іноземних  держав"   просто 
записати  "донорів".  Тоді буде більш реалістично,  коли резиденти будуть 
звертатися безпосередньо до донорів. Коротко і ясно. 

      МОСКВІН С. О.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради 
України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним 
господарством,   власності    та    інвестицій    (багатомандатний 
загальнодержавний виборчий округ,  ПЗУ).  Шановний Борисе Яковичу! 
Вибачте,  але це не ваша поправка,  це поправка депутата  Білоуса. Тому я не 
розумію,  чому ви саме на ній наполягаєте.  Це по формі. Тепер по суті.  Цей 
закон приймається саме для того,  щоб посилити 
вплив   держави   на  формування  проектів  міжнародної  технічної допомоги,  і 
ця поправка є надзвичайно суттєвою.  Тому вона і була відхилена.  Хоча, з 
другого боку, ніхто не забороняє звертатися за допомогою до 
донорів,  наприклад,  громадським організаціям. Ніхто за це громадські 
організації не буде... 

      ГОЛОВА. Він погодився. 
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     Депутат Сокерчак. Будь ласка. 

      СОКЕРЧАК В. М.,  член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів 
і банківської діяльності  (виборчий  округ  142,  Одеська 
область).  Шановний  Сергію  Олександровичу!  У  статті  9  "Митне 
оформлення  технічної   допомоги"   на   сторінці   11   записано: 
"безкоштовному спрощеному митному оформленні". З точки зору нашого 
комітету,  це означає,  що державний бюджет повинен відшкодовувати митникам 
оформлення.  Вони ж витрачають на це відповідні кошти. То не правильніше 
було б  все-таки  слово  "безкоштовному"  вилучити? Члени  нашого комітету 
звертають увагу на те,  що коли ми залишимо слово "безкоштовному",  то це 
означатиме,  що ми будемо дотувати з державного бюджету. 

      У зв'язку  з  цим  на сторінці 11,  там,  де у другому абзаці записано "товари, 
роботи, послуги", я вважаю, треба вилучити слова "митних зборів". Тоді все це 
буде в рамках закону. 

      Я хотів  би,  щоб  ви  прокоментували  і  погодились  з нашою пропозицією. 

     МОСКВІН С. О.  Шановний  пане  Сокерчак!  Усі  ці  норми,  які 
записані   тут   стосовно   міжнародної   технічної   допомоги,  є аналогічними до 
норм гуманітарної допомоги.  Тобто в плані митного 
оформлення   тут   абсолютно  однаковий  підхід:  і  до  того,  що стосується 
спрощеного митного оформлення, і до того, що стосується митних зборів.  Тобто 
в даному випадку ці норми є важливими, я тут з вами не можу погодитись. 

      З другого боку, я ще раз пояснюю: цей законопроект не є вищим 
за  міжнародні договори.  Якщо міжнародними договорами передбачено інший 
порядок, то застосовуються норми міжнародного договору. 

      І ще один момент є надзвичайно важливим.  Митні збори платять наші 
реципієнти.  Наприклад, відповідно до програми чорнобильської допомоги є 
гранти,  які надав японський  уряд  "Охматдиту".  Тобто саме ці українські 
організації будуть платити ці збори. Зараз вони не платять. Це фактично 
поставить хрест на цьому. 

     ГОЛОВА. Дякую,  Сергію   Олександровичу.   Більше немає зауважень... 

     Позиція уряду. Будь ласка. 

     ГОНЧАРУК А. І.,  заступник  міністра економіки України.  Іване 
Степановичу, дозвольте сказати від уряду. Наша позиція погоджена з 
Міністерством   закордонних   справ,   з   урядом.  Це  стосується спеціального 
уповноваженого органу,  який  займається  реалізацією політики технічної 
допомоги. 
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      Під час першого читання такого прямого визначення не було.  А 
під  час  другого  читання  з'явилась  не  зовсім  зрозуміла  мені 
пропозиція,  щоб  таким  уповноваженим  органом  було Міністерство 
закордонних справ. 

      Хочу звернути вашу увагу на таке. Програми, які пов'язані з 
технічною   допомогою,   в  першу  чергу  спрямовані  на  напрями, 
пов'язані  з  соціально-економічним   розвитком.   Зрозуміло,   що 
Міністерство  закордонних  справ  цими  питаннями  не  займається. Згідно з 
практикою, яка склалася в країнах-реципієнтах, тобто не у країнах-донорах,  а в 
країнах, які отримують технічну допомогу, цим органом, як правило, виступає 
міністерство економіки чи спеціально уповноважені  органи,  скажімо,  як було 
в нас раніше -Агентство з питань реконструкції та розвитку в Україні. 

      Тому є велике  прохання  все-таки  не  уточнювати,  що  це  є Міністерство 
закордонних справ. Це питання погоджено з МЗС. 

      Дякую. 

      МОСКВІН С.О. Шановний представнику Міністерства економіки (я, на 
жаль,  не знаю вашого прізвища)! Я хотів би бачити тут міністра економіки 
Рогового... 

      ГОЛОВА. Його прізвище Гончарук. 

      МОСКВІН С.О.  І  хотів  би  бачити  представника Міністерства закордонних 
справ, який би підтвердив те, що ви тут кажете. 

      А тепер  по  суті  справи.  Дійсно  в   цьому   законопроекті уповноваженим 
органом визначено Міністерство закордонних справ,  і 
це  абсолютно  правильно.  Україна  одержує  міжнародну   технічну 
допомогу  з  1992  року.  За  цей час цим питанням займалось п'ять різних 
органів.  Вони майже  кожного  року  реорганізовувалися,  і 
Кабінет  Міністрів  своїми  силами  в цьому питанні не може знайти згоди. 
Організовується то одне, то інше агентство. 

     Ми вирішили на засіданні комітету (і  комітет  у  закордонних справах  нас 
підтримав),  що цьому потрібно поставити крапку.  І в проекті закону записати 
так, як це записано в законах інших країн, що  цим  уповноваженим  органом  є 
Міністерство закордонних справ. 
Наскільки  мені  відомо,  Міністерство  закордонних  справ  з  цим погоджується. 

      ГОЛОВА. Сергію Олександровичу, це ви так працювали з урядом? 

      Андрію Івановичу, ви відповідальний за цей проект в уряді? 
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      ГОНЧАРУК А.І.  У  даному випадку протягом всього періоду його 
супроводження не був відповідальним. Цим займався перший заступник 
міністра,   який   зараз   відбув   у   довгострокове   закордонне відрядження, але 
я, якщо мені... 

      ГОЛОВА. Так ми можемо приймати в другому читанні? 

     МОСКВІН С.О. Вибачте, я хочу, щоб народні депутати зрозуміли, 
зараз   питаннями   міжнародної   технічної   допомоги  займається Міністерство 
економіки,  і зараз  у  нього  просто  відбирають  цю функцію.  Тому тут є 
представник Міністерства економіки, який хоче цьому запобігти.  Я вважаю,  що 
законопроект потрібно приймати і в другому читанні, і в цілому як закон. 

      ГОНЧАРУК А.І.  Відібрати  можна  що  завгодно.  Я вам наводжу логіку 
здорового глузду.  Ви  сказали,  що  цим  займалось  багато відомств.  Дійсно,  до 
1996 року це було так.  Потім цим стабільно займалась одна а 
енція,  яку очолював відомий  вам  пан  Шпек.  Ви знаєте,  що 
сьогодні,  виходячи з логіки адміністративної реформи, не тільки це агентство,  а 
й  Міністерство  зовнішніх  економічних зв'язків  і  торгівлі  входять  до  складу 
Міністерства економіки. Тобто я не розумію вашої логіки.  Тут,  у залі, 
знаходиться перший заступник  міністра  закордонних  справ.  І сказати про 
те,  що це відбирають чи не відбирають, вибачте мені... 

      ГОЛОВА. Так. Сергію Олександровичу, ви зрозуміли суть? Ставлю на 
голосування в другому читанні законопроект 1098. 

      "За" - 238. 

      Приймається. 

      З'ясуйте, чи хочете ви просити прийняти в цілому? 

      МОСКВІН С.О.  Я  хочу  все-таки поставити цей законопроект на 
голосування в  цілому.  Є  рішення  комітету.  Будь  ласка,  прошу 
проголосувати. 

      ГОЛОВА. Прошу проголосувати як закон. 

      "За" - 243. 

      Рішення приймається. 

Джерело [112] 
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Додаток Г 1 

Стенограма пленарного засідання Верховної Ради України 20 вересня 2001 року 
(уривок) 

ЗАСІДАННЯ ДВАНАДЦЯТЕ 

С е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и 

У к р а ї н и.  20  в е р е с н я  2001  р о к у. 

16 г о д и н а. 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України 
МЕДВЕДЧУК В.В. 

     Шановні колеги,  слухається наступне питання порядку денного, 
реєстраційний номер 1098 - Закон України про  міжнародну  технічну 
допомогу  з  пропозиціями  Президента  України.  Доповідає міністр економіки 
та  з  питань  європейської  інтеграції  України  Шлапак 
Олександр   Віталійович.   Будь  ласка,  Олександре  Віталійовичу. Коротко, будь 
ласка. 

     ШЛАПАК О.В.,  міністр  економіки  та  з  питань  європейської 
інтеграції   України.   Дякую.  Шановний  Вікторе  Володимировичу! Шановні 
народні депутати!  На ваш розгляд подається Закон  України 
про   міжнародну   технічну  допомогу  з  пропозиціями  Президента 
України.  Відповідно  до  частини  другої  статті  94  Конституції України 
закон,  прийнятий 26 квітня 2001 року, Президентом України 
повернуто  до  Верховної  Ради  30  травня  поточного   року   для повторного 
розгляду. 

     Президент вважає,  що  окремі  положення прийнятого Верховною 
Радою  України  закону  не   відповідають   Конституції   України, міжнародно-
правовим зобов'язанням України,  крім того в ньому не в 
повному  обсязі  враховується  напрацьований   досвід   з   питань залучення та 
використання міжнародної технічної допомоги. Усунення цих недоліків дасть 
можливість уникнути  в  подальшому  ускладнень 
при  виконанні  закону,  порушень  і  зловживань  та  вдосконалити систему 
правового регулювання відносин щодо міжнародної  технічної допомоги. 

     Хочу сказати,  що  була  створена  спільна робоча група,  яка більшість 
запропонованих Президентом України пропозицій врахувала. 
Серед   пропозицій,   що  були  враховані,  -  положення  стосовно визначення 
центрального органу  виконавчої  влади,  який  реалізує 
державну    політику    щодо   міжнародної   технічної   допомоги; необхідність 
посилатися в тексті закону  на  міжнародні  договори, які набрали чинності в 



227 
 
установленому порядку;  визначення основних 
засад  особливого  режиму  оподаткування   міжнародної   технічної допомоги, 
здійснення її проектів та програм. 

     У запропонованій   редакції   закону  більш  чітко  визначено 
термінологію,  види  та  форми   надання   міжнародної   технічної 
допомоги,   способи  регулювання  трудових  відносин  виконавця  з найманими 
працівниками. 

     Ми вважаємо,  що прийняття запропонованого варіанта закону  з 
поправками,  які  враховані  профільним  комітетом Верховної Ради, сприятиме 
підвищенню ефективності співпраці в галузі залучення  та використання 
міжнародної технічної допомоги. 

     Дякую за увагу. 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.    Сідайте,    будь    ласка,   Олександре 
Віталійовичу. Слово надається голові підкомітету Комітету з питань 
економічної  політики Сергію Олександровичу Москвіну.  Будь ласка, Сергію 
Олександровичу. 

     МОСКВІН С.О.,  голова  підкомітету  Комітету  Верховної  Ради 
України   з   питань  економічної  політики,  управління  народним 
господарством,   власності    та    інвестицій    (багатомандатний 
загальнодержавний   виборчий   округ,   ПЗУ).   Шановний   Вікторе 
Володимировичу!  Шановні  колеги!  Комітет  з  питань  економічної 
політики,   управління   народним   господарством,   власності  та 
інвестицій  розглянув  пропозиції   Президента   до   Закону   про міжнародну 
технічну допомогу (всього їх було 18) і прийняв рішення 12 врахувати 
повністю,  а решту  врахувати  частково  та  частково 
редакційно   і  пропонує  Верховній  Раді  прийняти  цей  закон  з урахуванням 
пропозицій Президента. 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь   ласка,   увімкніть    мікрофон    депутата Терьохіна. 

     ТЕРЬОХІН С.А.,  перший  заступник  голови  Комітету Верховної Ради 
України з питань фінансів і банківської діяльності  (виборчий округ 214,  м.Київ). 
Шановний пане головуючий! Ну давайте все-таки 
дотримуватися  процедури,  якщо  можливо.   Є   багато   зауважень 
Президента.  З  більшістю  з  них,  припустимо,  Комітет  з питань фінансів 
погоджується.  Але є три зауваження Президента  до  цього закону,  які,  на нашу 
думку,  не є прийнятними, і я хотів би, щоб 
доповідач  принаймні  озвучив   позицію   економічного   комітету, пояснив, 
чому комітет погодився з цими зауваженнями. 
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     Зауваження 8  Президента  України  (це на сторінці 3) звучить так:  "У законі 
посилання на міжнародні договори України, згода на 
обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою  України,  замінити 
посиланнями на міжнародні договори України,  які набули чинності у 
встановленому порядку". У нас така пропозиція викликає подив, бо в 
Конституції чітко виписані норми стосовно міжнародних договорів, і 
це  відтворено  в  лівій  колонці.  Пропозиція  Президента України суперечить 
відповідній статті Конституції України. 

     Зауваження 11 Президента України -  виключити  частину  шосту 
статті  7.  А  як  звучить  ця  частина  шоста?  Вона звучить так: "Діяльність 
виконавця по здійсненню програм та проектів міжнародної 
технічної   допомоги   не  вважається  підприємницькою  або  іншою 
прибутковою діяльністю".  Ось Президент нам пропонує її виключити. З цього 
випливає, що міжнародна технічна допомога після виключення цієї норми може 
використовуватися в підприємницькій діяльності, що просто неприпустимо. 

     І пропозиція 12 Президента,  де говориться,  що Верховна Рада відлучається 
від прийняття  рішення  щодо  конкретної  міжнародної 
допомоги,  здійснення  її  конкретної  програми.  Тобто  норму про 
конституційне  право  Верховної  Ради  ратифіковувати   міжнародні 
договори  стосовно  технічної допомоги з цього закону пропонується вилучити. 

     То я дуже просив би нам доповісти, як сталося, що економічний комітет 
прийняв такі пропозиції Президента без зауважень. 

     Дякую. 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.   Зачекайте,   Сергію   Олександровичу,  я відповім 
Сергію Анатолійовичу.  Ми діємо якраз у  відповідності  з 
Регламентом,  і,  зважаючи  на  те,  що  комітет  прийняв  рішення врахувати 
повністю або частково всі пропозиції Президента України, я  і перейшов одразу 
до голосування.  А на ваше запитання відносно 
пропозицій  8,  11,  12  Президента  зараз  Сергій   Олександрович відповість. 

     МОСКВІН С.О.  Дякую. Я думаю, що це вже якась закономірність: коли я на 
цій трибуні,  у Сергія Анатолійовича виникають запитання саме в цьому залі, а 
не раніше. Я не знаю, з чим це пов'язано, але я зараз відповім на всі запитання. 

     Саме формулювання "міжнародні договори, які набули чинності у 
встановленому  порядку",  є  юридично  вивіреним.  Щодо цього було 
зауваження  Міністерства  юстиції.  З   цим   погодилися   Головне науково-
експертне   управління  Апарату  Верховної  Ради,  Головне юридичне 
управління Апарату Верховної  Ради,  юридичне  управління 
Адміністрації  Президента.  Це формулювання охоплює і ті договори, що були 
ратифіковані Верховною Радою і є чинними на цей час,  і ті ще міжнародні 
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договори,  для набрання чинності якими не вимагалося їх ратифікації Верховною 
Радою.  Вони є чинними і будуть  чинними, бо їх ніхто не скасовував.  Це 
питання юридичне,  я тільки доводжу до вас позицію всіх цих установ. 

     Що стосується  вилучення  абзацу  "діяльність  виконавця   не 
вважається  підприємницькою або іншою прибутковою діяльністю".  Ця норма 
просто не має сенсу,  бо  діяльність  виконавця  програм  (а виконавець - це 
фірма,  яка виконує роботу на замовлення) за своїм визначенням не може бути 
підприємницькою. От і все. 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Терьохіна. 

     ТЕРЬОХІН С.А.  Дуже дякую.  Я хотів би,  народні депутати, ще раз  звернути 
увагу на те,  що крім позиції Міністерства юстиції є 
відповідна  стаття  Конституції,  яка  визначає,  яким   чином   у 
національне  законодавство  інкорпоруються  міжнародні  угоди.  Це 
можливо  лише  після  ратифікації  міжнародної  угоди,   яка   має 
фінансові  наслідки  (в  тому  числі  податкові),  Верховною Радою України.  Ми 
вже проходили період,  коли щодо  угод,  якими  певні 
суб'єкти  звільнялися  від  оподаткування  або їм надавалися деякі регулятивні 
пільги,  рішення приймалися  Кабінетом  Міністрів  без участі нашої зали. І ми 
добре знаємо, чим це закінчувалося. 

     Тому я  просто для того,  щоб був прийнятий закон цією залою, 
запропонував  би  вам  не  враховувати  пропозиції  8,  11  і   12 Президента. 
Решта пропозицій має сенс, має юридичне обгрунтування, і ми могли б прийняти 
закон у новій редакції. Пропозицій ж 8, 11 і 
12  Президента  порушують  Конституцію  України і суперечать сенсу цього 
закону. 

     Дякую. 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь   ласка,   слово   має   Шлапак    Олександр 
Віталійович. 

     ШЛАПАК О.В.  Дякую.  Шановні  народні  депутати!  Я  хотів би 
закликати  вас  детальніше  розібратися  в  проблемі,  яка   зараз 
обговорюється  в  цьому  залі.  Мова  йде  про те,  що міжнародний договір на 
сьогодні аж ніяк не може набрати сили  без  ратифікації 
його  у  Верховній  Раді.  Ніякий  Кабінет  Міністрів,  ніяка інша установа не 
може самостійно підписати  міжнародний  договір,  який передбачатиме 
пільговий режим оподаткування,  цей договір підлягає ратифікації 
у  Верховній  Раді.  Але  такого  порядку  не  було  в 1992-
1994   роках,   коли   сам  Сергій  Анатолійович  працював  у міністерстві 
економіки і готував такі документи. 
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     Так ось у той  період  було  підписано  дуже  багато  угод  з урядами 
Сполучених Штатів Америки, Канади, з Комісією Європейських співтовариств, 
рядом спеціалізованих установ ООН, включаючи ПРООН, 
МАГАТЕ,     ЮНІСЕФ.     Ми    втратимо    60    відсотків    усієї матеріально-
технічної допомоги,  якщо вилучимо те,  про що говорить 
Сергій  Анатолійович.  Прийняття такої пропозиції - це міжнародний 
скандал,  це тупик. Я просив би вас прислухатися до цього. Мова не 
йде  про  якусь  крамолу.  З  моменту  прийняття  Конституції  всі міжнародні 
угоди ратифікуються Верховною Радою. 

     Що стосується зауваження 11. Так, ми наполягаємо на тому, щоб 
вилучити  положення,  що  діяльність  підприємств,  які займаються сьогодні 
наданням  матеріально-технічної  допомоги,  не  вважається підприємницькою 
або іншою прибутковою діяльністю. 

     Справа в  тім,  що  дуже  багато  підприємств,  які  сьогодні надають 
матеріально-технічну допомогу,  займаються водночас іншими 
видами  діяльності,  і  чому  треба  називати  їх  у  даному  разі підприємствами, 
які не повинні платити податків, нам не зрозуміло. Вони  будуть  мати  пільги  в 
разі імпорту товарів за міжнародними угодами,  але в інших випадках вони 
будуть сплачувати  податки  на загальних  підставах.  Тому ми просили б вас усе-
таки прислухатися до думки як 
Кабінету  Міністрів,  так  і  профільного  комітету  і проголосувати цей закон 
разом з тими зауваженнями, про які я зараз говорив. 

     Дякую. 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть мікрофон народного депутата Мусієнка. 

     МУСІЄНКО І.М.,  заступник  голови  Комітету  Верховної   Ради 
України  у  закордонних справах (багатомандатний загальнодержавний 
виборчий округ,  виборчий блок СПУ  та  СелПУ).  Спасибі.  Фракція "Лівий 
центр". Шановні колеги! Я повністю поділяю думку про те, що 
до  цього  закону  треба  підійти  серйозно  і  зважено.  Особливо 
серйозно  слід  підійти  до  тих  зауважень,  які  вносить  колега 
Терьохін,  бо  колега  Терьохін  правий!  Шановний  міністре!   До 
прийняття  Конституції  у  нас діяв Закон про міжнародні договори. Він діє і 
сьогодні.  Згідно  з  цим  законом  підписані  угоди  чи договори набувають 
чинності тільки після їх ратифікації.  І якщо є якась угода,  яка не проходила 
ратифікацію,  то ви просто  назвіть її.  Але виписувати в законі норми,  які 
суперечать чинному Закону про міжнародні договори і врешті-решт 
Конституції,  не  можна,  бо цим законом визначається порядок 
оподаткування,  надання пільг. Це ж нонсенс врешті-решт! 

     Дякую за увагу. 
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     ГОЛОВУЮЧИЙ. Увімкніть     мікрофон     народного     депутата 
Єльяшкевича. 

     ЄЛЬЯШКЕВИЧ О.С.  Уважаемый  Виктор Владимирович,  я просил бы 
рассматривать замечания  Президента,  особенно  те,  которые,  как 
говорил  коллега  Терехин,  не  соответствуют Конституции.  Я хочу ответить 
Шлапаку и тем,  кто поддерживает это  мнение.  Я  зачитаю 
формулировку,   которая   предлагается  Президентом:  "які  набули 
чинності  у   встановленому   порядку".   То   есть   в   порядке, 
установленном   не   законом,   а   кем   угодно.  Поэтому  данная формулировка 
вообще не может быть проголосована сессионным  залом. Это делается для 
того,  чтобы опять те или иные структуры,  те или иные конкретные физические 
лица получили доступ  к  тем  или  иным средствам в виде так называемой 
международной технической помощи. 

     Поэтому, Виктор   Владимирович,   я  прошу  строго  в  рамках процедуры 
рассматривать замечания Президента,  а не просто принять 
во   внимание,   что  комитет  согласился  с  данными  замечаниями 
Президента.  Эти замечания Президента  могут  быть  не  поддержаны 
сессионным залом. 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  шановний  Олександре  Сергійовичу.  Я вже сказав 
(мені здалося,  що мене  повинні  були  почути):  ми  діємо 
строго   відповідно  до  Регламенту.  Комітет  погодився  з  усіма пропозиціями 
Президента. Тому я ставлю на голосування закон 1098 у редакції комітету,  який 
підтримав пропозиції Президента. Слухайте уважно і читайте уважно. Прошу 
народних депутатів визначитися. 

     "За" - 174. 

     Рішення не прийнято. 

Джерело: [113] 
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Додаток Д 

 

Джерело: [243; 45] 

 


