
Квітень 2018

Навчальні курси у сфері енергетики (енергетична політика тощо) ТК

　

Навчальні курси у сфері транспорту (управління міським залізничним 

транспортом тощо)
ТК

Програма сприяння 

розвитку 

інвестиційного 

середовища та 

промисловості

ТК

Кредит на політику розвитку II КД 369,69

Навчальні курси у сфері покращення інвестиційного середовища

(розвиток потенціалу для сприяння інвестиціям тощо)
ТК

Радник Міністра фінансів ЕКС

 

4,06

Програма 

економічного та 

фінансового 

зростання

Надаючи допомогу для активізації 

української економіки, Японія також 

підтримує зміцнення її фінансової 

системи для забезпечення 

фінансової стабілізації.

Навчальні курси у сфері економічної політики (фінансове регулювання та 

нагляд тощо)
ТК

 

Програма 

підтримки 

стабільного 

енергопостачання

Для забезпечення стабільного 

постачання електроенергії Японія 

надає допомогу для розвитку 

людських ресурсів та впроваджує 

свої високі технології в сфері 

енергоефективності та 

відновлюваних джерел енергії.

Крім допомоги, наданої для 

забезпечення інституційних та 

інфраструктурних покращень, що 

сприяють лібералізації, розвитку 

зовнішньої торгівлі та залученню 

інвестицій, Японія надає підтримку 

для розвитку людських ресурсів в 

рамках сприяння диверсифікації 

промисловості.

Навчальні курси у сфері сільського господарства

Примітки

До 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Створення національної інфраструктури геопросторових даних ПТС

Пріоритетна сфера 1

Додаток до "Курсу допомоги країнам"

Основний курс 

План розвитку проектів для України

     Підтримка автономного та стійкого зростання

     Підтримка економічної стабільності

Завдання розвитку

1-1

Покращення 

економічного та 

інвестиційного 

середовища

[Передумови та поточна ситуація]

Незважаючи на рух у напрямку ринкової економіки, Україна стикається з такими труднощами, як дефіцит 

бюджету та поточного рахунку, низькі валютні резерви та зростання геополітичних ризиків. Економіка 

перебуває у стагнації, про що свідчить негативне зростання в 2014 і 2015 роках. Крім того, в енергетичному 

секторі постачання природного газу з Росії, а також постачання вугілля зі східних регіонів, є нестабільними, 

тому впровадження енергозберігаючих технологій залишається одним із найактуальніших питань для країни. 

У сфері електроенергетики стали актуальними проблеми будівництва нових та модернізації старих об'єктів 

передачі та розподілу електроенергії, вугільних електростанцій, а також сприяння розвитку відновлюваної 

енергетики.

[Стратегія]

Для того, щоб Україна змогла вирватися з нестабільної економічної ситуації, а також 

для забезпечення її сталого економічного розвитку, Японія надаває фінансову 

допомогу та підтримує розвиток економічної інфраструктури. Крім того, для 

забезпечення фіскальної консолідації України Японія передає свої технології, 

використовуючи найкращі практики та забезпечуючи підтримку розвитку людських 

ресурсів. Оскільки нестабільність у сфері енергетики та електроенергетики 

перешкоджає подальшому розвитку промисловості та залученню інвестицій, підтримка 

надається переважно міністерствам та органам державної виконавчої влади, 

відповідальним за створення та розвиток базису.

Програма допомоги Зміст програми Назва проекту Схема

Період реалізації Розмір 

допомоги

(100 млн єн)



Впровадження та підтримка системи екологічного менеджменту після 

аварії на Чорнобильській АЕС
SATREPS 3,50

Проект модернізації Бортницької станції аерації КД 1081,93

Розмір 

допомоги

(100 млн єн)
2021

Завдання розвитку

2-2

Покращення основних 

соціальних послуг

[Передумови та поточна ситуація]

Через незначний прогрес реформ у сфері соціального обслуговування (охорона здоров'я, освіта), що 

здійснюються українським урядом, а також у зв’язку з інституційною та фінансовою ситуацією в країні, 

населенню не надається належних послуг. Зокрема, після аварії на Чорнобильській АЕС та падіння 

соціалістичного режиму старі об'єкти не було модернізовано у зв’язку з фінансовими труднощами, а тому 

питання підвищення якості базових послуг залишається актуальним. Крім того, через існування регіональних 

відмінностей та різниці у доходах населення, якість та доступність послуг необхідно покращити.

[Стратегія]

З метою підвищення якості та доступності охорони здоров'я і освіти, Японія працює 

над покращенням рівня життя шляхом надання та модернізації обладнання переважно 

місцевому рівні.

Програма допомоги Зміст програми

2019До 2017 2018

Назва проекту Схема

Період реалізації

Завдання розвитку

2-1 

Покращення міського

середовища

[Стратегія]

У 2009 році Японія прийняла керівні принципи реалізації Схеми зелених інвестицій 

(ЗСІ) з Україною відповідно до Кіотського протоколу. Реалізуючи проекти в галузі 

боротьби зі змінами клімату та навколишнього середовища в рамках ЗСІ, Японія надає 

допомогу, що сприяє розв'язанню екологічних проблем.

Примітки

Період реалізації

2022

Покращення середовища та умов життя людей

Розмір 

допомоги

(100 млн єн)

Примітки

До 2017 2018 2019 2020

Програма допомоги

Програма 

покращення 

міського 

середовища

Назва проекту

Пріоритетна сфера 2

Зміст програми

Японія надає допомогу для розвитку 

інфраструктури та людських 

ресурсів з метою подолання 

екологічних проблем, починаючи із 

заходів для зниження викидів 

вуглецю, що сприяють пом'якшенню 

/ адаптації до кліматичних змін.

[Передумови та поточна ситуація]

Екологічні проблеми (водопостачання та водовідведення, контроль забруднення, поводження з відходами) 

стають соціальними проблемами. У 2004 році Уряд України схвалив "Національну стратегію розвитку", 

спрямовану на відновлення старих об'єктів інфраструктури та доручив органам місцевого самоврядування 

сформулювати детальні плани відродження та модернізації. Оскільки український уряд прагне у майбутньому 

вступити до ЄС, а для цього необхідне дотримання європейських екологічних стандартів, розв'язання 

екологічних проблем стало одним із пріоритетних.

Схема

2020

2021 2022

Програма 

покращення 

основних 

соціальних послуг

Японія надає активну підтримку на 

адміністративному та місцевому 

рівнях з метою підвищення якості і 

доступності послуг та врегулювання 

регіональних розбіжностей.

Японський фонд 

соціального 

розвитку у 

Світовому банку

Грантова допомога для проектів людської безпеки Кусаноне (медицина, 

охорона здоров'я)
Кусаноне

　

0,61

Проект з надання соціальних послуг у громаді БС
3 млн дол. 

США

Навчальні курси у сфері охорони здоров'я (управління медичними 

закладами тощо)
ТК

 

Грантова допомога для проектів людської безпеки Кусаноне (базова 

освіта) 
Кусаноне 0,28



2,95

ПРООН, ЮНІСЕФ, ЮНОПС, 

УВКБ ООН, МОМ, ВООЗ

3,6 млн дол. 

США

[Легенда]  ПД = «Попереднє дослідження», РПД = «Розробка проектної документації», ПТС = Проект технічного співробітництва, ТСПР = «Технічне співробітництво для планування розвитку», ЕКС = «Експерт», ОБЛ = «Обладнання», НКК = «Навчальний курс для країни», ТК = «Тематичний курс»,  

ЯВМС = Японські волонтери з міжнародного співробітництва, СВ = «Старші волонтери», ЕТК = «Експерти третіх країн», НКТК = «Навчальний курс у третіх країнах», НТС = «Науково-технічне співробітництво», Кусаноне = «Програма технічного співробітництва Кусаноне»,   хх-ТС = «Технічне 

співробітництво через організації, за винятком МЗС та JICA», ГД = «Грантова допомога» (крім зазначених нижче схем), ГДНТ = «Грантова допомога непроектного типу», ЯНУО = Підтримка проектів японських неурядових організацій, ГДК = «Грантова допомога у сфері культури», ЕГД = «Екстрена 

грантова допомога», МСП = «Підтримка малих і середніх підприємств», КД = «Кредитна допомога (єновий кредит)», БС = «Багатостороннє співробітництво», суцільна лінія [--------] = період реалізації, переривчаста лінія [- - - - -] = запланований період реалізації.

2021

Підтримка автономного урядування та національної інтеграції

Завдання розвитку

3-2

Сприяння національній

інтеграції

[Передумови та поточна ситуація]

Безпекова ситуація на сході України погіршилася із появою збройних формувань, внаслідок чого з’явилося 

багато внутрішньо переміщених осіб, у тому числі із соціально вразливих груп населення, таких як жінки та 

діти. Потреба в гуманітарній допомозі зростає через брак соціальних послуг викликаних руйнуванням будинків 

та нестачею товарів першої необхідності, таких як вода та продукти харчування.

[Стратегія]

Японія надає гуманітарну допомогу та підтримку для відновлення інфраструктури 

через міжнародні організації з метою поліпшення гуманітарної ситуації на сході країни.

Програма допомоги Зміст програми Назва проекту Схема

Період реалізації Розмір 

допомоги

(100 млн єн)

Примітки

До 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Програма сприяння

національній

інтеграції

Японія надає допомогу з метою 

сприяння примиренню людей, 

розділених головним чином у 

східних регіонах, а також 

гуманітарну та реабілітаційну 

підтримку для внутрішньо 

переміщених осіб, які з’явилися 

внаслідок погіршення безпекової 

ситуації.

Гуманітарна допомога, підтримка боротьби з тероризмом та соціальної 

стабілізації в Україні
БС

Навчальні курси у сфері управління

(кримінальне правосуддя тощо)
ТК

Заходи боротьби з корупцією НКК

Програма 

покращення 

управління

З метою покращення управління, 

Японія використовує свої знання та 

досвід для підтримки реформ в 

Україні.

Проект розвитку потенціалу Національної суспільної телерадіокомпанії 

України
ПТС

[Стратегія]

Японія підтримує та сприяє інституційним реформам в Україні через розбудову 

спроможності законодавчих та адміністративних органів та обмін досвідом і знаннями 

щодо управління, навчальні курси з боротьби з корупцією, підвищення ефективності та 

підримка функціонування нейтрального і чесного суспільного мовлення для 

запобігання шахрайству і корупції.

Пріоритетна сфера 3

Завдання розвитку

3-1

Покращення

управління

2020До 2017

[Передумови та поточна ситуація]

Недоліки державного управління в Україні, в тому числі корупція, успадкована з часів СРСР, значно 

ускладнюють внутрішню економічну діяльність та залучення іноземних інвестицій. У рамках спільного 

фінансування з Світовим банком Японія надає підтримку для забезпечення належного урядування, а також 

підвищення прозорості та звітності у державному секторі. Але для подолання цієї проблеми, необхідним є 

проведення Україною сміливих та всебічних реформ.

Програма допомоги Зміст програми Назва проекту Схема

Період реалізації Розмір 

допомоги

(100 млн єн)

Примітки

2018 2019 2022


