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Ґрунтуючись на європейських принципах врядування: забезпечення відкритості
діяльності, участі громадськості, підзвітності, ефективності та скоординованості дій, на
виконання норм законів України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про державну
службу”, Мінекономрозвитку підготувало звіт про свою діяльність у 2017 році.
Стратегічним планом діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України на 2017 – 2020 роки визначено місію – створення умов для забезпечення
конкурентоспроможності економіки України як основи для стійкого економічного
зростання та підвищення стандартів і якості життя населення. На реалізацію цієї місії,
а також забезпечуючи скоординованість своїх дій із цілями та пріоритетними діями
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Мінекономрозвитку
визначило три стратегічні цілі, а саме:
Стратегічна ціль 1. “Розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу”;
Стратегічна ціль 2. “Створення умов для технологічного прориву”;
Стратегічна ціль 3. “Створення умов для економічної незалежності”.
На виконання цілей, визначених стратегічним планом діяльності Мінекономрозвитку,
було розроблено 188 заходів. Для оцінки ефективності виконання заходів зазначеного
плану та вимірюваності досягнення цілей було визначено 48 індикаторів. У рамках
реалізації стратегічних цілей Мінекономрозвитку було розроблено і прийнято Урядом 16
законопроектів (13 з яких зареєстровано у Верховній Раді України) та 56 актів Кабінету
Міністрів України, видано 48 наказів Мінекономрозвитку.
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що позитивні результати досягнуто завдяки
тісній співпраці підрозділів Міністерства, застосуванню нових підходів до виконання
поставлених завдань.
Розуміючи виклики та аналізуючи проблеми, які стоять перед економікою України,
Мінекономрозвитку буде вживати усіх заходів та працювати з повною віддачею з метою
реалізації визначеної місії.
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АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ЗА 2017 РІК

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У 2017 РОЦІ

Підсумки розвитку економіки України у 2017 році свідчать про продовження
позитивних економічних тенденцій, утримання відносної макроекономічної
стабільності, покращення ділового та інвестиційного клімату, що формує основу
для подальшого якісного економічного зростання.
Так, у 2017 році зростання реального ВВП оцінюється Мінекономрозвитку на
рівні 2,2%, що є вищим ніж прогнозувалося (1,8%), в тому числі: зростання на
2,5% у І кварталі порівняно з відповідним кварталом попереднього року, на 2,3%
– у ІІ кварталі, на 2,1% – у ІІІ кварталі, на 1,8% – у IV кварталі 2017 року.
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ, %
ВВП реальний, до відповідного кварталу попереднього року, %
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Джерело: Держстат

Основними факторами зростання, як і у 2016 році, були переважно внутрішні
чинники – інвестиційний та споживчий попит, які на противагу попереднім рокам
поєдналися з покращенням зовнішньої кон’юнктури.
Завдяки реалізації задекларованих Урядом реформ та запуску масштабних
інвестиційних проектів (інфраструктурних, оборонних, енергоефективних) у
2017 році простежуються позитивні структурні зрушення в економіці в частині
посилення інвестиційної складової розвитку та підвищення рівня доходів
населення.
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Зростання заробітної плати.
Підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень стало однією із
визначальних рис 2017 року. Як і очікувалося, це мало позитивний вплив на
економіку, зважаючи на стимулювання розширення споживчого попиту, що
поєдналося зі зростанням виробничої діяльності та покращенням фінансового
стану підприємств.
За розрахунками Мінекономрозвитку, на базі попередніх квартальних даних
Держстату, за підсумком 9 місяців 2017 року частка оплати праці у структурі ВВП
зросла на 2 в.п. порівняно з даними за 9 місяців 2016 року та становила 40,4%
(для порівняння за даними Євростату частка оплати праці у ВВП в групі країн
ЄС-28 за 9 місяців 2017 року складала 47%).

Італія

СТРУКТУРА ВВП ЗА КАТЕГОРІЯМИ ДОХОДУ, % до ВВП
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Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку

Як і прогнозувалося, підвищення заробітних плат певним чином вплинуло на
інфляційні процеси. Але, зважаючи на процеси легалізації трудових доходів, що
не мають впливу на динаміку попиту, вплив на інфляцію відбувався в основному
через фактор витрат, який мав своє відображення у збільшенні собівартості
продукції. В той час, з боку саме попиту суттєвого впливу на інфляцію не
відбувалось.
Окремий вплив на цінову динаміку споживчого ринку у 2017 році мав збіг певних
негативних обставин форс-мажорного характеру, що спостерігалися у сільському
господарстві (несприятливі погодні умови та складна епізоотична ситуація) й
поєдналися з впливом зростання цін на світовому ринку.
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Загалом за підсумком 2017 року зростання цін на споживчому ринку становило
13,7% (у розрахунку до грудня 2016 року), у середньорічному розрахунку (зміна
цін до 2016 року) – 14,4%.
Навіть попри певне збільшення у 2017 році річних темпів споживчої інфляції, у
порівнянні з попереднім роком, мало місце суттеве зростання реальної заробітної
плати - на 19,1%, що значно перевищило зростання попереднього року (9%).
Зростання інвестиційної активності.
Інтенсивний розвиток інвестиційної сфери став одним з основних джерел
економічного зростання, який підтримувався покращенням фінансового стану
підприємств та розширенням можливостей фінансування з бюджету.
Реальне зростання основної складової інвестиційного попиту – валового
нагромадження основного капіталу (ВНОК) – за підсумком 9 місяців 2017 року
становило 19,5% і додало до загального зростання ВВП 2,7 відсоткового пункту.
В цілому у відповідь на зміну трендів відбулись структурні зрушення у формуванні
ВВП у бік збільшення питомої ваги ВНОК до 14,4% у загальному обсязі ВВП за
підсумком 9 місяців 2017 року порівняно з 13,7% за відповідний період 2016 року.

СТРУКТУРА ВВП ЗА КАТЕГОРІЯМИ КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ,
% до ВВП

Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку

У відповідь на споживчу та інвестиційну активність продовжували демонструвати
зростання виробництва види економічної діяльності, орієнтовані на їх
задоволення, зокрема, харчова промисловість, машинобудування, виробництво
будматеріалів та будівництво, торгівля та транспорт.
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У свою чергу, відкриття нових підприємств, диверсифікація ринків збуту та
сприятлива зовнішня кон’юнктура компенсували негативний вплив від припинення
переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської
областей («транспортна блокада»). Це дозволило за підсумком 2017 року
зберегти позитивну динаміку у промисловості (обсяг промислового виробництва
зріс на 0,4 %).
Розширення зовнішнього попиту.
Розширення інтеграційних процесів з європейським співтовариством у поєднанні
з покращенням зовнішньоекономічної кон’юнктури дозволили у 2017 році
отримати зростання обсягів експорту (вартісні обсяги експорту товарів за даними
Держстату зросли на 19%, фізичні – на 1,9%), що в останнє спостерігалося у
2012 році.
Загалом, зміни, що відбулися в економіці, мали позитивний відгук у бізнессередовищі, кредиторів, інвесторів та населення. Зокрема, ознакою цього можна
вважати зниження рівня тіньової економіки – з 36% від ВВП за підсумком 9
місяців 2016 року до 33% за 9 місяців 2017 року.
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
(у % від обсягу офіційного ВВП) і темпи приросту/зниження рівня
реального ВВП (у % до відповідного періоду попереднього року)

Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку
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Покращилася позиція України у напрямах, державна політика, за
формується та реалізується Мінекономрозвитку.

якими

Зокрема, за субіндексами:

«Технологічна
готовність»

«Удосконалення
бізнесу»

«Ефективність
товарного ринку»

↑ на 4 пункти

↑ на 8 пунктів

↑ на 7 пунктів

до 81 місця

до 90 місця

до 101 місця

«Державні та
суспільні установи»

↑ на 11 пунктів
до 118 місця

Отже, оцінюючи підсумки 2017 року, можна говорити про продовження якісних
змін в економіці, в тому числі завдяки реалізації Мінекономрозвитку
своєї місії - створення умов для забезпечення конкурентоспроможності
економіки України як основи для стійкого економічного зростання та
підвищення стандартів і якості життя населення.
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.
РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ, МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

ЗАВДАННЯ 1.1. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
За рахунок проведення дерегуляції економіки Україна покращила свої позиції у рейтингу
Doing Business і посіла 76 місце серед 190 країн світу, підвищивши свої позиції за рік на
4 пункти. З року в рік позиція України у цьому рейтингу стабільно зростає.

Місце України у рейтингу легкості ведення
бізнесу (Doing Business)
Кількість зайнятих у МСП, млн. осіб
Частка МСП у доданій вартості
(за витратами виробництва),
% до загальної суми
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60
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6,7
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2017
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76/190

липень 2018
липень 2018

2017
(факт)

Для створення сприятливого середовища у напрямку розвитку малого та середнього
підприємництва Мінекономрозвитку у 2017 році вжито комплексних заходів, які надали
можливість:
встановити уніфіковані та чіткі вимоги щодо визначення періодичності проведення
перевірок бізнесу;
скасувати більше 300 застарілих нормативно-правових актів;
запровадити автоматизовану систему державного нагляду (контролю);
скасувати державне регулювання цін на продукти;
скоротити перелік товарів для експортного контролю.
Сформовано системний підхід до реалізації державної політики у сфері розвитку
підприємництва та використання принципів кращої міжнародної практики задля
створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання малого і середнього
підприємництва:
схвалено Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року та розроблено план заходів з її реалізації;
запущено портал з можливостями для МСБ: cosme.me.gov.ua;
схвалено Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на
період до 2020 року та затверджено план заходів з її реалізації.
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У напрямі спрощення умов ведення бізнесу засобами технічного регулювання:

1433

4

Затверджено
переліки
національних стандартів під технічні
регламенти

Розроблено
регламентів
створено
еталони

5

технічних

4 державних первинних

Забезпечено прийняття
національних стандартів, з них:

1353 - міжнародні та європейські
стандарти, прийняті як національні

Забезпечено суттєве просування
в процесі підготовки до підписання
Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислових товарів
(АСАА)

У напрямі підвищення ефективності роботи органів державного нагляду (контролю),
посилення правової захищеності суб’єктів господарювання протягом 2017 року:
встановлено Порядок здійснення комплексних планових заходів державного
нагляду (контролю);
забезпечено проведення перевірок з додержанням органами державного нагляду
(контролю) вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності”;
схвалено Стратегію реформування системи державного нагляду (контролю).

ЗАВДАННЯ 1.2. АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Надходження коштів до Державного
бюджету України від приватизації

2016
(звіт)

2017
(план)

2017
(факт)

0,189
млрд. грн.

17,1
млрд. грн.

3,38
млрд. грн.

18.01.2018 Верховною Радою України прийнято Закон України “Про приватизацію
державного і комунального майна” (реєстраційний номер 7066), яким, зокрема,
передбачається: нова спрощена класифікація об’єктів приватизації (об’єкти малої
приватизації та об’єкти великої приватизації); встановлюється чіткий порядок
приватизації; прийняття рішень про приватизацію; вимоги до формування та
затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації.
У 2017 році підготовлено програмний комплекс системи “ProZorro.Продажі” до
пілотного запуску малої приватизації, підключено 9 електронних майданчиків, що
мають забезпечити продаж, та розпочато роботу щодо формування переліку об’єктів
малої приватизації.
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ЗАВДАННЯ
1.3.
ЗМІНА
ПІДПРИЄМСТВАМИ

СИСТЕМИ

Надходження до Державного бюджету України
коштів від сплати дивідендів/частини чистого
прибутку господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких є корпоративні права
держави, млрд. грн.
Кількість об’єктів державної власності,
що входять до сфери управління
Мінекономрозвитку переданих органам
приватизації, од.
Кількість корпоратизованих підприємств,
що входять до сфери управління
Мінекономрозвитку, од.
Кількість утворених наглядових рад державних
унітарних підприємств та господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше
50% акцій (часток) належать державі, органом
управління якими є Мінекономрозвитку, од.
Кількість ліквідованих державних підприємств, що
входять до сфери управління Мінекономрозвитку, од.
Призначити через прозорий конкурс керівників
на інших державних підприємствах, управління
якими є незадовільним, чол.
Сформулювати політику власності щодо
Національної акціонерної компанії “Нафтогаз
України” та інших ключових державних підприємств

ДЕРЖАВНОГО

2,7

2016 (звіт)

10,5
2017 (план)

УПРАВЛІННЯ

15,5
2017 (факт)

60
6

2016 (звіт)

1
2016 (звіт)

2016 (звіт)

8
2016 (звіт)

2016 (звіт)

2016 (звіт)

2
2017 (план)

2017 (факт)

10

1

2017 (план)

2017 (факт)

7

0

2017 (план)

2017 (факт)

10

0

2017 (план)

2017 (факт)

закінчити

2017 (план)

41
2017 (план)

54*

(9 міс.)

2017 (факт)

1
2017 (факт)

* - враховуючи тенденції 9 місяців 2017 року, не очікується досягнення показника за підсумком 2017 року

Протягом року з метою зміни системи держаного управління підприємствами
Мінекономрозвитку забезпечено виконання низки заходів:
схвалено Основні засади здійснення державної власності щодо НАК “Нафтогаз
України”;
врегульовано відносини між органами управління суб’єктів господарювання та
незалежними директорами – членами наглядових рад цих суб’єктів;
врегульовано відносини між органами управління суб’єктів господарювання
державного сектору економіки та представниками держави, що представляють її
інтереси в органах управління зазначених суб’єктів, а саме: на загальних зборах
акціонерів та засіданнях наглядових рад господарських товариств, у статутному
капіталі яких є державна частка;
затверджено Порядок визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів
наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі;
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з метою реформування корпоративного управління юридичних осіб, акціонером
(засновником, учасником) яких є держава, розроблено проект Закону України
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником)
яких є держава” (реєстраційний номер 6428);
затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується
на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у
2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні
права держави;
визначено процедуру проведення державної реєстрації права власності на об’єкти
державного майна;
розроблено законопроект щодо врегулювання проблемних питань інвентаризації
та обліку майна на тимчасово окупованій території України та на території
проведення антитерористичної операції (реєстраційний номер 7053);
з 36 фінансових планів на 2017- 2018 роки державних комерційних та казенних
підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більш як 50%
акцій (часток) належить державі, що є суб’єктами природних монополій, плановий
розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень, а також
суб’єктів господарювання, уповноваженим органом управління яких є Кабінет
Міністрів України, які підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів України,
опрацьовано: 34 проекти на 2017 рік, з яких Урядом затверджено 28; 22 проекти
на 2018 рік, з яких – затверджено 18;
внесено зміни до порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та
їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду
незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному
капіталі якого більше 50% акцій (часток) належать державі.

ЗАВДАННЯ 1.4. ПРОДОВЖЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ
Економія бюджетних коштів для замовників, в
інтересах яких централізовано здійснюються
закупівлі, %
Економія коштів за рахунок проведення
конкурентних процедур закупівель, млрд. грн.

-

10

13,4

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

7,05
2016 (звіт)

Підвищення середнього показника участі в
закупівлях, учасник

Зменшення частки відмінених процедур закупівлі
(визнання їх такими, що не відбулися), %

2,86

2016 (звіт)

42,3
2016 (звіт)

до 34
2017 (план)

-

2017 (план)

2017 (план)

20,7
2017 (факт)

2,68

2017 (факт)

36,8
2017 (факт)
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погоджено Технічне завдання на
створення комплексної системи
захисту інформації

ProZorro

створено та введено в роботу конструктор
примірних специфікацій за адресою в мережі
Інтернет
http://infobox.prozorro.org/specifications

презентовано он-лайн інструмент
системи ризик-індикаторів
“ProZorro”

здійснено інтеграцію системи електронних
публічних закупівель “ProZorro” з Єдиним
державним реєстром юридичних осіб і
фізичних осіб-підприємців

ЗАВДАННЯ 1.5. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ДОСТУПНОСТІ НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ ТА БІЗНЕСУ
Частка центрів надання адміністративних
послуг, які відповідають вимогам,
визначеним законодавством (по площам
секторів очікування та обслуговування), %
Частка центрів надання адміністративних
послуг, через які надаються обов’язкові
адміністративні послуги, % центрів
у відношенні до кількості послуг,
які надаються центрами надання
адміністративних послуг, відповідно до
Переліку адміністративних послуг

35
5
2016 (звіт)

2016 (звіт)

2017 (план)

70
2017 (план)

48% ЦНАП при РДА має площу від 50 м2
40% ЦНАП ОМС має площу від 50 м2
56% ЦНАП ОМС має площу від 70 м2
72% ЦНАП має площу більшу 100 м2

2017 (факт)

8% ЦНАП надає понад 200 послуг
9% ЦНАП надає від 150 до 200 послуг
24% ЦНАП надає від 100 до 150 послуг
39% ЦНАП надає від 50 до 100 послуг

2017 (факт)

У 2017 році Мінекономрозвитку проведено низку заходів з метою підвищення якості та
доступності надання адміністративних послуг, а саме:
розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про
адміністративні послуги” щодо удосконалення порядку надання адміністративних
послуг” (реєстраційний номер 6388);
впроваджено систему оцінки діяльності центрів надання адміністративних послуг,
за допомогою якої, на постійній основі здійснюється моніторинг їх діяльності, який
щоквартально розміщується на веб-сайті міністерства.
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Мінекономрозвитку на постійній основі здійснюється забезпечення функціонування
Єдиного державного порталу адміністративних послуг (24/7) та проводяться роботи
щодо розширення його функціональних можливостей. На сьогодні на Порталі
запроваджено:
Надання в електронному вигляді 17 електронних
адміністративних послуг, з них: 15 послуг Мінекономрозвитку,
по 1 послузі Держгеокадастру та Мінприроди
Реалізовано електронну чергу на прийом для отримання
паспорта громадянина України та паспорта для виїзду
закордон (10 послуг ДМС)
Гіперпосилання для замовлення адміністративних послуг на сайтах
Мін’юсту, Держгеокадастру, Мінсоцполітики тощо (32 послуги)

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.
СТВОРЕННЯ
УМОВ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ

ДЛЯ

ЗАВДАННЯ 2.1. АКТИВІЗАЦІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Впродовж 2017 року інвестиційна сфера продемонструвала одну з найвищих за
останнє десятиліття динаміку розвитку на фоні поліпшення ділових очікувань та
поступового послаблення інвестиційних ризиків, зважаючи на забезпечення відносної
макрофінансової стабілізації та продовження процесів реформування.
Загалом реальне зростання основної складової інвестиційного попиту – валового
нагромадження основного капіталу (ВНОК) – за підсумком 9 місяців 2017 року
становило 19,5% і додало до загального зростання ВВП 2,7 відсоткового пункту. Частка
ВНОК у загальному обсязі ВВП збільшилася до 14,4% за підсумком 9 місяців 2017 року
порівняно з 13,7% за відповідний період 2016 року.
Збереження високої інвестиційної активності, в першу чергу, підтримувалося
пожвавленням виробничої діяльності з формуванням на цій основі позитивних
фінансових результатів у більшості видів економічної діяльності.
Серед видів економічної діяльності найбільший позитивний внесок до загального
зростання капітальних інвестицій у 2017 році на 22,1% забезпечили: переробна
промисловість (5,0 в.п. за розрахунками Мінекономрозвитку з урахуванням статистичних
даних Держстату), сільське, лісове та рибне господарство (4,3 в.п.), добувна
промисловість і розроблення кар'єрів (3,2 в.п.), транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність (2,9 в.п.), державне управління й оборона, обов'язкове
соціальне страхування (2,8 в.п.), будівництво (1,3 в.п.).
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Питома вага валового нагромадження
основного капіталу (ВНОК) у валовому
внутрішньому продукті, %

15,5

16

14,4*

2017 (план)

2017 (факт)

20,4

не менше

(за 9 міс. 2016 - 16,4)

10

19,5*

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

(за 9 міс. 2016 - 13,7)

2016 (звіт)

ВНОК, % до попереднього періоду

Чистий притік ПІІ, млрд. дол. США

3,3

(9 міс.)

(9 міс.)

2016 (звіт)

2017 (план)

58,1

57

2016 (звіт)

2017 (план)

Ступінь зносу основних засобів, %

Кількість проектів державно-приватного партнерства,
шт. (станом на кінець року)

186
2016 (звіт)

Обсяг виділеної донорами міжнародної технічної
допомоги Україні, млрд. дол. США (станом на
кінець року)

1,2

2016 (звіт)

Підписані міжнародні угоди з донорами щодо
залучення технічної та фінансової допомоги, од.

2017 (факт)

вересень 2018

2017 (факт)

182

189

2017 (факт)

2017 (план)

0,87

0,9

2017 (план)

2017 (факт)

10-15

13

2017 (план)

2017 (факт)

26
2016 (звіт)

2,3

4,5

* - враховуючи тенденції 9 місяців 2017 року, очікується досягнення показника за підсумком 2017 року

ТОП найвищих темпів зростання освоєних капітальних інвестицій
за видами промислової та економічної діяльності у 2017 році, %
350
300
250
200
150

у 3,3 р.
у 2,2 р.

100

у 1,9 р.

у 1,8 р.

у 1,8 р.

у 1,8 р.

у 1,8 р.

у 1,7 р.

у 1,7 р.

у 1,7 р.

Охорона здоров 'я
та надання
соціальної
допомоги

Д обу в ання
металев их ру д

Д обу в ання інших
корисних копалин
та розроблення
кар'єрів

Виготов лення
в иробів з
дерев ини,
в иробництв о
паперу та
поліграфічна
діяльність

Виробництв о
хімічних речов ин і
хімічної проду кції

Осв іта

Надання інших
в идів послу г

Мистецтв о, спорт,
розв аги та
в ідпочинок

50
0

Поштов а та
ку р'єрська
діяльність

Нау ков і
дослідження та
розробки

Джерело: Держстат, розрахунки Мінекономрозвитку

Також підтримкою збільшення капітальних інвестицій було збільшення фінансування
за рахунок державних коштів, особливо коштів місцевих бюджетів.
Відповідно відбулася зміна у структурі капітальних інвестицій за джерелами
фінансування на користь збільшення частки власних коштів підприємств (до 69,9% до
загального обсягу капітальних інвестицій у січні-грудні 2017 року порівняно з 69,% у
2016 році) та коштів бюджету (до 12,7% порівняно з 10,1% відповідно).
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Про покращення інвестиційної привабливості країни свідчить підвищення кредитних
рейтингів країни провідними рейтинговими агентствами:
рейтинговим агентством Moody’s покращено міжнародний рейтинг України з Caa3
(стабільний) у 2016 році до Caa2 (позитивний) у 2017 році;
рейтинговим агентством Global Competitiveness Index з 85 до 81 відповідно.
Для забезпечення покращення інвестиційного клімату в економіці, вдосконалення
нормативно-правового
середовища,
підвищення
ефективності
державного
інвестування Мінекономрозвитку здійснено низку заходів.
У напрямі розвитку залучення інвестицій:
підписано Угоду між Урядом України та ОЕСР щодо приєднання до Декларації про
міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства, відповідних Рекомендацій
та процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва та розвитку;
підписано Угоду про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом
Міжнародного розвитку ОПЕК. Угода передбачає надання режиму найбільшого
сприяння щодо розпорядження інвестиціями;
забезпечено організаційну та інформаційну діяльність Офісу із залучення та
підтримки інвестицій (проведено круглий стіл “Економічний розвиток регіонів:
стратегія та інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного
потенціалу”; запущено веб-портал http://ukraineinvest.com/; забезпечено
інформаційний супровід щодо стану співпраці з інвесторами в регіонах, проведення
регіональних іміджевих заходів інвестиційного характеру).
З метою укладення міжнародних угод з країнами-донорами, міжнародними
організаціями та ЄС щодо міжнародної допомоги Україні Урядом прийнято (розроблені
Мінекономрозвитку):
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №170 “Про підписання
Додаткової угоди №3 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом
України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та
підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян, вчиненої 17 вересня
2014 р. у м. Києві”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 171 “Про підписання
Додаткової угоди №3 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між
Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому
економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої
демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 406 “Про схвалення
проекту Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про
направлення експертів Японського Агентства міжнародного співробітництва для
розробки Проекту модернізації Бортницької станції аерації”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 658 “Про підписання
Додаткової угоди №2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від
імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування програми “Підтримка
політики регіонального розвитку в Україні” (ENPI/2011/022-825)”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 803 "Про підписання
рамкової програми партнерства між Урядом України та Організацією Об'єднаних
Націй на 2018-2022 роки";
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 762 “Про підписання
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Угоди про фінансування програми технічного співробітництва 2017 року”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 769 “Про підписання
Угоди про фінансування програми “Підтримка реформ з розвитку верховенства
права в Україні (ПРАВО)”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 835 “Про підписання
Додаткової угоди №2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від
імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування Програми підтримки
секторальної політики - Підтримка регіональної політики України (ENPI/2013/024517)”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 870 “Про підписання
Угоди про фінансування заходу “Підтримка ЄС для Сходу України”;
удосконалено процедуру реалізації програм та проектів міжнародної технічної
допомоги Україні. Постановами Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 129,
від 13.09.2017 № 687 та від 25.10.2017 № 807 внесено зміни до Порядку залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги;
здійснювався моніторинг стану виконання Меморандуму про взаєморозуміння між
Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо
поглиблення співробітництва та Плану заходів щодо його реалізації.
26-27.10.2017 в м. Києві проведено чергове засідання Координаційної групи Фонду
Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р).
У 2017 році здійснювалися заходи щодо (координації) участі української сторони у
процесі відбору, підготовки та реалізації проектів в рамках Програми прикордонного
співробітництва “Україна – Польща – Білорусь 2014-2020” Європейського інструменту
сусідства. Виконання програми прикордонного співробітництва сприятиме ефективній
та взаємовигідній співпраці прикордонних регіонів України та країн-партнерів шляхом
реалізації спільних проектів; обміну досвідом та кращими практиками з країнами партнерами в різних сферах для сприяння вирішенню спільних проблем розвитку;
залученню додаткових ресурсів для збалансованого розвитку та підвищення
конкурентоспроможності прикордонних регіонів України.
У напрямі розвитку державно-приватного партнерства:
розроблено законопроекти щодо концесійної діяльності, спрямовані на
розбудову інфраструктури, врахування найкращих світових практик, гармонізацію
законодавства України з законодавством ЄС;
загальна вартість пілотних проектів ДПП,
які готуються на центральному рівні -

5 - місцевих проектів ДПП запущено у підготовку

600

млн.дол.

затверджено Порядок заміни приватного партнера за договором, укладеним в
рамках державно-приватного партнерства, який дозволить запровадити чіткий
механізм заміни приватного партнера за договором, укладеним у рамках ДПП, у
разі невиконання приватним партнером зобов’язань за таким договором;
затверджено нову редакцію Методики проведення аналізу ефективності здійснення
ДПП, що дасть змогу розпочати підготовку якісних проектів державно-приватного
партнерства.
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У напрямі розвитку державних інвестиційних проектів:
забезпечено відбір проектів для фінансування з державного бюджету на основі
повної інформації про майбутні витрати на їх реалізацію на 3 роки та базовий
обсяг фінансування портфелю поточних проектів;
розроблено Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення оцінки
державного інвестиційного проекту;
Міжвідомчою комісією з питань
державних інвестиційних
проектів

розглянуто 43 державних
інвестиційних проектів
відібрано 40 проектів
(з яких 14 перехідні у 2016 році)

У Законі України
“Про Державний бюджет на 2017 рік"

передбачено фінансування
державних інвестиційних
проектів - 18
обсяг фінансування 1,85 млрд. гривень
(у 2016 році - 10 державних інвестиційних проектів з
обсягом фінансування 1 млрд. гривень)

впроваджено систему моніторингу для виявлення проектів з високим ризиком
невиконання;
запроваджено ефективну централізовану систему управління державними
інвестиціями та швидкої і об’єктивної оцінки державних інвестиційних проектів;
удосконалено порядок відбору та проведення державної експертизи інвестиційних
проектів, шляхом посилення відповідальності органу, який проводить таку
експертизу, та суб’єкта інвестиційної діяльності, який реалізує інвестиційний
проект.

Завдання 2.2. Розвиток інновацій, охорони інтелектуальної власності
Наукоємність валового внутрішнього продукту,
%
Індекс розвитку ІКТ, місце

2016 (звіт)

Темпи зростання продуктивності праці, %

2017 (факт)

70

79

2017 (план)

2017 (факт)

50

50

2017 (план)

2017 (факт)

56
2016 (звіт)

102,5
2016 (звіт)

травень 2018

2017 (план)

78
2016 (звіт)

Глобальний інноваційний індекс, місце

0,8

0,48

не менше

103

2017 (план)

* - враховуючи тенденції 9 місяців 2017 року, не очікується досягнення показника за підсумком 2017 року

103*
(9 міс.)

2017 (факт)
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У 2017 році у напрямі розвитку інновацій:
схвалено розроблену Мінекономрозвитку Концепцію розвитку цифрової економіки
та суспільства України на 2018-2020 роки та затверджено план заходів щодо її
реалізації, основною метою яких є забезпечення реалізації ініціатив “Цифрового
порядку денного України 2020” (цифрова стратегія), що сприятиме усуненню
бар’єрів на шляху цифрової трансформації України у найбільш перспективних
сферах;
Урядом, за активної участі Мінекономрозвитку, створено Раду з розвитку
інновацій, основними завданнями якої є надання рекомендацій щодо координації
та взаємодії органів виконавчої влади, громадянського суспільства, суб’єктів
господарювання та суб’єктів інноваційної діяльності, підготовка пропозицій щодо
створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного
відтворення, розвитку й використання інноваційного потенціалу держави, розвитку
інноваційної інфраструктури, підтримки науки та реалізація пріоритетних проектів
у реальному секторі економіки.
У напрямі розвитку охорони інтелектуальної власності:
внесено на розгляд Верховній Раді України підготовлені Мінекономрозвитку
проекти законів, які спрямовані на забезпечення досягнення європейського рівня
охорони прав інтелектуальної власності, виконання зобов’язань, взятих Україною
відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство
положень Угоди про асоціацію, адаптацію національних актів законодавства
до права Європейського Союзу, створення додаткових та вагомих механізмів
боротьби із порушеннями законних прав та інтересів осіб, яким належать права
на об’єкти авторського права та (або) суміжних прав (реєстраційні номери 4571,
5694, 5699, 6023, 7466, 7538, 7539);
з метою реалізації Концепції реформування державної системи правової
охорони інтелектуальної власності в Україні Мінекономрозвитку розпочало
здійснювати покладені на Міністерство функції і повноваження Державної
служби інтелектуальної власності, що ліквідується. Крім того, Мінекономрозвитку
розпочато роботу з утворення Національного органу інтелектуальної власності. На
даний час ДП “Український інститут інтелектуальної власності” фактично виконує
функції “єдиного вікна” з видачі патентів.
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3.
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ЗАВДАННЯ 3.1. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА, В Т. Ч.
ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Приріст/зниження обсягу виробництва
промислової продукції, %

2,8
2016 (звіт)

Частка валової доданої вартості виробництва
з використанням технологій високого та
середньовисокого рівня у структурі валової
доданої вартості в цілому в економіці, %
Приріст/зниження обсягу виробництва продукції
машинобудування, %
Матеріалоємність ВВП, %
Енергоємність ВВП, кг н.е. на 1 дол. США 2015
(т н.е. на тис. дол. США за ВВП ПКС 2011)
Кількість проведених торговельних розслідувань
(переглядів) для захисту українських виробників на
внутрішньому ринку, од.

3,1
2016 (звіт)

2
2016 (звіт)

3,9

0,4

2017 (план)

2017 (факт)

6,5

грудень 2018

2017 (план)

2017 (факт)

5,5

7,9

2017 (план)

2017 (факт)

0,89

0,94

грудень 2018

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

0,3

0,27

січень 2019

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

6
2016 (звіт)

6
2017 (план)

6
2017 (факт)

За остаточними даними 2017 року обсяг промислового виробництва збільшився на
0,4% (2,8% у 2016 році).
Зростання виробництва спостерігалося у переробній промисловості – на 4,8%, що
підтримувалося внутрішнім інвестиційним та споживчим попитом, відкриттям нових
підприємств, диверсифікацією ринків збуту та сприятливою ціновою кон’юнктурою на
світових товарних ринках (зокрема, металу, залізної руди, добрив, пшениці).
Найбільше зростання спостерігалося у хімічному виробництві – на 18,4%, будматеріалів
– 8,2%, машинобудуванні - 7,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів та
текстильному виробництві – 7,2%.
Поряд з цим, через логістичні проблеми на сході країни та обмеженість у сировині
(вугілля) внаслідок транспортної блокади Донбасу спостерігалися і негативні процеси
виробничої діяльності в окремих галузях промисловості. Зокрема, скорочення обсягів
виробництва відбулося у постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого
повітря (на 6,5% у 2017 році порівняно з 2016 роком) та добувній промисловості (на
5,7% відповідно).
В цілому у 2017 році з урахуванням дії комплексу чинників відбулися структурні зміни у
промисловому виробництві на користь збільшення частки переробної промисловості,
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ВИДИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

% до відповідного періоду попереднього року
Хімічне виробництво

1,1

Виробництво меблів, ремонт і монтаж

1,3

18,4
11,1

2

Машинобудування

7,9
8,5
8,2

Гумові і пластмасові, будматеріали
2,2

Текстильне виробництво

4,4

Фармацевтика
2,0

Харчова
Металургійне виробництво
Добувна
Електроенергетика
Кокс та продукти нафтоперероблення

-0,2

-5,7

8,7

-14,8

-19
2017 (остаточні дані)

0,4

-14

-9

5,8
4,4
2,9
6,8

2,5

-6,5

Промисловість (в цілому)
2016

0,2

7,2
6,9

-4

1

2,8

6

11

16
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Джерело: Держстат

у т.ч. галузей інвестиційного спрямування (машинобудування, виробництва
будматеріалів, окремої металопродукції тощо), у відповідь на збільшення внутрішнього
попиту на інвестиційну продукцію з високою доданою вартістю з боку суміжних галузей,
так і збільшення зовнішнього попиту. Частка переробної промисловості у структурі
реалізації промислової продукції у 2017 році (попередні дані) становила 65% порівняно
з 60,8% у 2016 році, у т.ч. машинобудування – 7% порівняно з 6,1% відповідно з
урахування зростання даної галузі на 7,9%.
Машинобудування забезпечило найбільший внесок у зростання переробної
промисловості й було, у тому числі, підтримане зростанням внутрішнього попиту за
рахунок покращення фінансових можливостей вітчизняних підприємств (зокрема,
оновлення рухомого складу залізниці), зростання обсягів нових замовлень (у т. ч.
державних замовлень для ОПК), проведення реконструкції виробничих потужностей
та зовнішнього попиту.
Протягом 2017 року за активної участі Мінекономрозвитку здійснювалася підтримка
українських виробників, а саме:
звільнено від оподаткування імпортні комплектуючі для літаків, затверджено
порядок, за яким підприємства літакобудування використовують вивільнені кошти;
вперше сформовано перелік вітчизняної сільськогосподарської техніки та
обладнання, вартість яких частково компенсується сільгосптоваровиробникам за
рахунок бюджетних коштів;
збільшено обов’язковий авансовий платіж за поставки тролейбусів, автобусів,
електробусів та трамваїв з 30% до 70%;
розроблено проект Стратегії відродження українського авіабудування на період
до 2022 року;
проводилася робота щодо створення виробничих кластерів на території України.
Крім того, у сфері оборонно-промислового комплексу Мінекономрозвитку здійснювалися
наступні заходи:
розроблено та затверджено рішенням Уряду Державну цільову програму реформування
та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року;
розроблено проект Закону України “Про створення та виробництво озброєння,
військової і спеціальної техніки” (реєстраційний номер 7389);
розроблено та затверджено рішеннями Уряду низку нормативно-правових актів з
питань оборонної мобілізаційної підготовки.
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ЗАВДАННЯ 3.2. РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ
Темпи приросту фізичних обсягів експорту
товарів та послуг, % до попереднього року

Питома вага експорту товарів до ЄС в
загальному обсязі експорту товарів, %

(9 міс.)

2017 (план)

2017 (факт)

-5 за 9 міс. 2016

2016 (звіт)

Частка товарів виробництва з використанням
технологій високого та середньовисокого рівня
у структурі експорту товарів, %

1,7*

2

-1,8 /

17,3

22

16,8

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

38

40,5

2017 (план)

2017 (факт)

37,1
2016 (звіт)

Кількість розслідувань (переглядів) торговельного
захисту, порушених щодо українського імпорту, у
яких взято участь, од.

31

16

17

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

Кількість процедур врегулювання суперечок СОТ
(у яких взято участь у якості позивача, відповідача,
третьої сторони), од.

2016 (звіт)

16

17

17

2017 (план)

2017 (факт)

* - враховуючи тенденції 9 місяців 2017 року, очікується досягнення показника за підсумком 2017 року

2017 рік характеризувався значним покращенням зовнішньоекономічної кон’юнктури
на основну продукцію українського експорту. А саме, зросли ціни на світових товарних
ринках на чорні метали, залізні руди, добрива, пшеницю, призупинилось падіння цін
на кукурудзу. Це у поєднанні з розширенням інтеграційних процесів з європейським
співтовариством
сприяло зростанню експорту. Так, після чотирирічного падіння
вартісний обсяг експорту товарів за даними Держстату зріс на 19%, фізичний – на 1,9%.
В умовах застосування положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які
регламентують питання вільної торгівлі, відбувалось збільшення вартісних обсягів
експорту товарів до країн ЄС – за 2017 рік. Загалом торгівля з країнами ЄС займає
перше місце в географічному розрізі зовнішньої торгівлі України з країнами – основними
торговельними партнерами (за даними Держстату за 2017 року частка експорту товарів
до країн ЄС становила 40,5% від загального обсягу експорту товарів).

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ДО КРАЇН-ОСНОВНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ,
% до загального експорту
2017

2016
20,6

32,4

9,9

20,4

37,1

Російська Федерація
Джерело: Держстат

30,0

Країни ЄС

Азія

9,1

40,5

Інші країни
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З метою розвитку експорту Мінекономрозвитку:
розроблено Експортну стратегію України (“дорожню карту” стратегічного розвитку
торгівлі) на 2017-2021 роки, яка прийнята рішенням Уряду;
підготовлено пропозиції щодо роботи Ради з міжнародної торгівлі, яка утворена
рішенням Уряду;
очолило роботу з переформатування діяльності Спільних міжурядових комісій
(19 засідань проведено);
забезпечено активну позицію в СОТ з відстоювання інтересів українських
експортерів;
започатковано створення системи підтримки експорту: пілотний проект щодо
вдосконалення представлення економічних інтересів України за кордоном,
затвердження проектів установчих документів щодо створення Експортнокредитного агентства, створення повнофункціональної Інституції з підтримки та
просування експорту на базі Офісу з просування експорту;
відновлено участь України у міжнародних виставках.
У 2017 році забезпечено роботу Офісу з просування експорту при Мінекономрозвитку
та започатковано розбудову інституційного потенціалу Офісу.

проведено роботу з отримання освіти
для

експортерів

бізнесу у

представників

34 навчальних закладах)

запущено
дворівневу
для

(8315

безкоштовну

дворічну

навчальну

програму

1200 експортерів

21 зустріч Ради
(1245 учасників)

проведено

1

1

експорту

112

компаній відкрили нові ринки для

просування експорту
підписано

контрактів,

Результати
роботи Офісу

2

2

з просування

(9 ринків)

більше

1500

відбулося

іноземних

більше

1000

зустрічей
з

іноземними

компаніями

контрактів на постачання,

підписано

265

6

компаній

отримали консультаційні послуги

розроблено

концепцію

експортної академії

національної

перша перемога

3

3

у

міжнародному

закупівель

GPA

української компанії
тендері

з

публічних

Україна виконала всі умови для набуття офіційного статусу учасниці Регіональної
Конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.
У 2017 році Мінекономрозвитку започатковано роботу нової платформи взаємодії з
Європейським Союзом – Діалогу Україна-ЄС високого рівня щодо горизонтальних
питань та окремих секторів промисловості.
Україні надано статус спостерігача в Експертній групі Європейської Комісії з питань
постачання сировинних матеріалів (Raw Materials Supply Group).
1 вересня набула чинності у повному обсязі Угода про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
його державами-членами, з іншої сторони.
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З метою забезпечення реалізації торговельно-економічних інтересів і формування
режиму найбільшого сприяння для товарів і послуг на зовнішніх ринках
Мінекономрозвитку спрямовує зусилля на покращення умов доступу вітчизняних
виробників до відповідних ринків, а саме:
проведено переговори у рамках СОТ з країнами, які прагнуть вступити до цієї
організації, передусім з найбільш активними у процесі набуття членства в СОТ
(Боснія та Герцеговина, Сербія, Азербайджан і Білорусь);
01.08.2017 набрала чинності Угода про вільну торгівлю з Канадою. Продовжувалась
робота щодо проведення переговорів та укладення угод про вільну торгівлю з
Туреччиною, Ізраїлем та Сербією з урахуванням національних інтересів;
здійснювалась
цілеспрямована
робота
з
інформування
українських
товаровиробників про переваги Генералізованих систем преференцій, що
надаються розвиненими країнами Україні та іншим країнам;
запроваджено додаткові торговельні преференції для України на ряд
сільськогосподарських та промислових товарів. Преференції набули чинності з
1 жовтня 2017 року та діятимуть 3 роки. В рамках додаткових торговельних
преференцій використано річну тарифну квоту на мед, оброблені томати, пшеницю
та кукурудзу, використовуються квоти на ячмінну крупу та борошно (станом на
08.02.2018 – 78%) та на овес (станом на 08.02.2018 – 8,2%).
У сфері захисту українського експортера на зовнішніх ринках взято участь у:
17 справах з використанням механізму врегулювання торгових суперечок у рамках
СОТ для відстоювання інтересів українських експортерів на зовнішніх ринках (4 – у
якості позивача, 2 – відповідача та 11 – третьої сторони). Зокрема, здійснювалась
протидія торговельній агресії Росії в ході оскарження обмежувальних заходів
щодо (1) імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого
залізничного обладнання, (2) транзитного руху, а також щодо (3) імпорту та
транзиту певної української продукції;

8 розслідувань / переглядів
порушено

3

проведено роз’яснювальну
роботу з українськими
виробниками

У сфері захисту
українського виробника
від недобросовісного
імпорту
заходи застосовано /
здійснювалося системне
продовжено
оновлення законодавства про
захист українського виробника
заходів діє

19

17 торговельних справах (антидемпінгові, захисні розслідування та перегляди
діючих заходів) для зняття торговельних бар’єрів для української продукції на
зовнішніх ринках.
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Позитивні результати діяльності Мінекономрозвитку щодо доступу українських товарів
на зовнішні ринки:
визнання Індією в рамках антидемпінгового
розслідування українських підприємств
металургійної галузі такими, що працюють в
ринкових умовах

зменшено ставки акцизного податку на імпорт в
Республіку Узбекистан окремих типів вантажних
автомобілів, в т.ч. походженням з України з 70% до
30%

припинено країнами Перської затоки
захисного розслідування щодо імпорту
феросилікомарганцю без застосування
захисних заходів

скасовано захисні заходи щодо імпорту
сталевої арматури в Єгипті

у 2017 році

продовжено дію Угоди про цінові зобов’язання для
українських виробників трубної продукції в рамках
дії антидемпінгових заходів в США, що дозволяє
продовжувати поставляти товар без сплати
антидемпінгового мита

антидемпінгові заходи в ЄС щодо
канатів і тросів
скасовано

попереджено застосування захисних заходів в
Туреччині щодо зубних щіток походженням з України

ЗАВДАННЯ 3.3. РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Кількість проведених оцінок стану поточної
економічної ситуації макрофінансових та
соціально-економічних показників розвитку
України із зазначенням основних чинників, що
впливають на їх формування, од.
Сценарні орієнтири економічного і соціального
розвитку на відповідний рік та два роки, що
настають за прогнозним, од.

ДЕРЖАВНОГО

90

100

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

6

9

2017 (план)

2017 (факт)

6
2016 (звіт)

106

Мінекономрозвитку є основним прогнозним центром в Уряді.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Міністерством
як координатором робіт у цій сфері, забезпечено підготовку постанов Кабінету Міністрів
України від 31.05.2017 № 411 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального
розвитку України на 2018-2020 роки”, від 31.05.2017 № 385 “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 399”, якою скореговані
прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та від
01.12.2017 № 906 “Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів
України від 31 травня 2017 р. № 411”, якою скореговані прогнозні показники економічного
і соціального розвитку України на 2018-2020 роки. Макропоказники були враховані у
розрахунках показників Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”.
Мінекономрозвитку розроблено проекти законів України “Про державне стратегічне
планування” та “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, положення
яких спрямовані на створення правового підґрунтя формування цілісної системи
державного стратегічного планування розвитку країни, встановлення загального
порядку розроблення, затвердження і виконання документів державного стратегічного
планування та повноважень учасників цих процесів.
Протягом
2017
року
3
дискусій
з
питань
(10.02.2017,
23.05.2017

Мінекономрозвитку
забезпечено
проведення
макроекономічного
аналізу
та
прогнозування
та
28.09.2017),
за
результатами
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яких були підготовлені періодичні видання “Україна: перспективи розвитку. Консенсуспрогноз” та розміщені на веб-сайті Мінекономрозвитку.
08.12.2017 за сприяння Програми розвитку ООН в Україні Мінекономрозвитку
проведено консенсус-семінар з питань оцінки та аналізу економічного і соціального
розвитку Донецької та Луганської областей, а також впливу розвитку цих двох областей
на макроекономічні показники в цілому, на якому презентовано додатковий випуск
“Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз соціально-економічного розвитку
Донецької та Луганської областей на 2018-2020 роки”.

ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ МІНІСТЕРСТВО ІНФОРМУВАЛО УРЯД ПРО:
Соціальна
політика

•

вплив рівня мінімальної

Політика у сфері

Тарифна

земельних відносин

політика

•

•

вплив запровадження

Промислова
політика

•

вплив підвищення

вплив прийняття

ринку землі

соціально-економічні

вантажних залізничних

законопроектів щодо

сільськогосподарського

тарифів на основні

надання державної

процеси

призначення на економіку

макропоказники

підтримки підприємствам

заробітної плати на

•

України

Податкова

Економічна

політика

безпека

вплив запровадження податку
на виведений капітал на основні
макропоказники

•

суднобудування

вплив підвищення ставок акцизів

•

вплив припинення

Умови
зовнішньої
торгівлі

•

торговельних преференцій на

переміщення вантажів у

окремі товари походженням з

Донецькій та Луганській
областях на економіку України

України понад торговельні умови,
передбачені Угодою про асоціацію
між Україною та ЄС, на економіку
України

на обсяги внутрішнього ринку
горілчаних виробів

•

•

вплив запровадження ставки

вивізного (експортного) мита на

вплив надання додаткових

вплив застосування остаточних
антидемпінгових заходів з боку

ЄС

на гарячекатаний прокат на основні

окрему с/г продукцію на основні

макропоказники

макропоказники

Валовий внутрішній продукт
Інвестиції
Інфляція
Транспорт
Торгівля
Понад 90
Валютний ринок
Промисловість

Сільське господарство

Зведений індекс
виробництва

матеріалів

Будівництво

Тіньова економіка
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Мінекономрозвитку проведено роботу над підготовкою даних та презентаційних
матеріалів для огляду “Структурні зрушення в економіці України за даними таблиць
“витрати-випуск” (міжгалузевого балансу)".
Забезпечено підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо ситуації на
фінансових ринках з урахуванням розвитку міжнародних фінансових ринків.
Мінекономрозвитку розроблено разом з Держстатом та затверджено рішенням Уряду:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 175 “Про затвердження
плану державних статистичних спостережень на 2017 рік”;
постанову Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 511 “Про державне
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих
кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2017 році”.
У 2017 році році завдяки активним зусиллям Мінекономрозвитку завершено процес
локалізації Цілей сталого розвитку. Узгоджені національні цілі, завдання, індикатори,
цільові показники стали основою Національної доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна”.
Забезпечено оприлюднення тексту Національної доповіді “Цілі сталого розвитку:
Україна” та направлення його міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади та державним органам для врахування під час підготовки проектів стратегічних
і програмних документів.
15.09.2017 проведено широку презентацію Національної доповіді “Цілі сталого розвитку:
Україна”, де було започатковано національний дискурс щодо вимірювання суспільного
прогресу в цілому та удосконалення системи національної статистики.

ЗАВДАННЯ 3.4. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ СТАЛОГО
ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ ЯК ПРІОРИТЕТНОЇ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
Кількість іноземних туристів, які в’їжджають до
України, млн. осіб
Кількість суб’єктів туристичної діяльності,
тис. од.
Надходження до місцевих бюджетів коштів від
сплати туристичного збору, млн. грн.

Надходження до зведеного бюджету (податки
та збори) від діяльності суб’єктів туристичної
діяльності, млрд. грн.
Кількість робочих місць у сфері туризму, тис. осіб

Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб

13,6

14

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

8,2

квітень 2018

2017 (план)

2017 (факт)

53

70,2

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

2,5

2,2

3,5

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

100

квітень 2018

2016 (звіт)

2017 (план)

2017 (факт)

400

500

квітень 2018

2017 (план)

2017 (факт)

150

квітень 2018

2017 (план)

2017 (факт)

7,5

2016 (звіт)

54,1

90

2016 (звіт)

Кількість екскурсантів, тис. осіб

135
2016 (звіт)

14,4
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З метою створення умов для забезпечення прискореного розвитку сфери туризму і
курортів, перетворення її у високоефективну, інтегровану у світовий ринок галузь
схвалено розроблену Мінекономрозвитку Стратегію розвитку туризму та курортів
на період до 2026 року (розпорядження Кабінету Міністрів від 16.03.2017 №168-р).
Затверджено плани заходів з реалізації цієї Стратегії у 2017 та 2018 роках.
Мінекономрозвитку започатковано роботи з комплексного перегляду законодавства у
сфері туризму та рекреації.
Мінекономрозвитку затверджено План заходів з розвитку туризму, створення умов
безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних
коридорів та магістралей в Україні.
У сфері ліцензування суб’єктів туроператорської діяльності та контролю за дотриманням
ними вимог законодавства:
забезпечено оформлення та видачу ліцензій на туроператорську діяльність (за
звітний період – 109 ліцензій, платежі до бюджету за отримання ліцензії склали
184,380 тис. гривень);
забезпечено ведення Ліцензійного реєстру суб’єктів туроператорської діяльності;
затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
затверджено уніфіковані форми актів та інших документів, що складаються за
результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду
(контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов
провадження туроператорської діяльності;
за поданням СБУ на підставі акта про документальне підтвердження встановлення
факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав,
що здійснюють збройну агресію проти України, анульовано 7 ліцензій.
Мінекономрозвитку утворено Комісію із встановлення категорій готелям та іншим
об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення
(проживання), проведено 13 засідань Комісії, під час яких розглянуто 111 пакетів
документів про результати оцінювання готелів, надісланих органами із сертифікації.
Комісією прийнято рішення про встановлення 91 - му готелю відповідної категорії, з
яких: “п’ять зірок” - 7 готелів, “чотири зірки” - 26 готелів, “три зірки” - 38 готелів, “дві зірки” 13 готелів, “одна зірка” - 7 готелів; забезпечено ведення Реєстру свідоцтв про
встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури, за даними якого на
сьогодні в Україні функціонують 238 готелів, які мають діюче Свідоцтво про встановлення
категорії: “п’ять зірок” - 29 готелів, “чотири зірки” - 75 готелів, “три зірки” - 94 готелів, “дві
зірки” - 27 готелів, “одна зірка” - 13 готелів.
За активної позиції Мінекономрозвитку Україна приєдналася до Протоколу про сталий
туризм до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (Закон України
від 22.02.2017 № 1905-VІІІ).
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Статистична інформація щодо стану виконання у 2017 році
Стратегічного плану діяльності Мінекономрозвитку
на 2017 - 2010 роки
Загальна кількість
прийнятих законодавчих та
нормативно-правових актів
Наказів МЕРТ

0

2

-

12

9

1.2. Активізація процесів приватизації

5

4

80%

1

0

-

1

-

-

1.3. Зміна системи державного
управління підприємствами

22

11

50%

7

1

1

(2)

5

30

1.4. Продовження реформування системи
публічних закупівель

6

3

50%

4

3

-

-

1

-

1.5. Підвищення якості та доступності
адміністративних послуг громадянам та
бізнесу

8

6

75%

2

2

-

(1)

3

-

64

38

59%

17

6

3

4 (в т.ч. 3)

21

39

дані відсутні

3

досягнуто

61%

заплановано

14

% виконання

23

виконано

1.1. Створення належних умов для
ведення бізнесу

Завдання
(строк виконання - 2017 рік)

заплановано

Актів КМУ

Індикатори

Законів України
(зареєстровано
у ВРУ
законопроектів)

Загальна кількість
заходів

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “Розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу”

Всього по ЦІЛІ 1:

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. "Створення умов для технологічного прориву"
2.1. Активізація залучення інвестицій

26

17

65%

7

4

1

(2)

14

1

2.2. Розвиток інновацій, охорони
інтелектуальної власності

17

13

76%

4

1

1

(6)

1

-

43

30

70%

11

5

2

(8)

15

1

Всього по ЦІЛІ 2:

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. "Створення умов для економічної незалежності"
3.1. Розвиток промислового виробництва,
в т. ч. оборонно-промислового комплексу

21

16

76%

6

2

4

(1)

9

4

3.2. Розвиток експорту

32

26

81%

5

3

2

3 (в т.ч. 1)

5

-

3.3. Розбудова сучасної системи
державного стратегічного планування
розвитку економіки

16

13

81%

2

2

-

-

5

2

3.4. Формування основних засад
розвитку сталого туризму та курортів як
пріоритетної галузі економіки країни

12

8

67%

7

3

4

-

1

2

81

63

78%

20

10

10

4 (в т.ч. 2)

20

8

188

131

70%

48

21

15

16 (в т.ч. 13)

56

48

Всього по ЦІЛІ 3:

ВСЬОГО:

В рамках реалізації місії Мінекономрозвитку протягом 2017 року розроблено 21
законопроект (знаходяться на розгляді у Верховній Раді України), 141 постанова та
193 розпорядження Кабінету Міністрів України (прийняті Урядом), видано 1944 накази.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

КАДРОВА ПОЛІТИКА
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ

В рамках граничної чисельності апарату Мінекономрозвитку (штатна чисельність
883 од., фактична чисельність 801 од.) затверджено структуру апарату
Мінекономрозвитку. В структурі Міністерства функціонують 20 департаментів
(у 2016 році – 20 департаментів), 3 самостійних управління (у 2016 році – 3 самостійних
управління), 2 самостійних відділи (у 2016 році – 2 самостійних відділи) та 6 самостійних
секторів (у 2016 році – 6 самостійних секторів).

КЕРІВНИЙ СКЛАД МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ

Нефьодов Максим
Євгенович

Кубів Степан Іванович

Перший заступник Міністра
Державні закупівлі
Управління державною власністю
Промислова політика
Координація донорської допомоги
Розвиток
підприємництва
та
регуляторна політика
Державні інвестиційні проекти

Перевезенцев
Олексій Юрійович
Державний секретар

Перший віце-прем’єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

Організація
роботи
апарату
Кадрова політика апарату
Цивільно-правові відноси
Реалізація державної політики
стосовно державної таємниці

Бровченко Юрій
Петрович

Тітарчук Михайло
Іванович

Микольська Наталія
Ярославівна

Заступник Міністра

Заступник Міністра

Заступник
Торговий
України

Стратегічний розвиток
оборони та безпеки
Технічне регулювання

сектору

Стратегія та макропрогнозування
Зовнішньоекономічне регулювання
Розвиток інновацій та
інтелектуальної власності
Туризм
Інвестиційна політика

Міністра
представник

Розвиток експорту
Лібералізація доступу до
зовнішніх ринків ЗВТ, СОТ
Торговельний захист

1. Проведено конкурси на зайняття 150 вакантних посад державної служби

66 – категорії Б та 84 – категорії В. Протягом 2017 року 485 осіб взяли участь у
конкурсах, 292 з яких мали стаж державної служби, що складає 60 % від загальної
кількості кандидатів на зайняття вакантних посад. Кандидатів, які претендували
на зайняття посад державної служби категорії Б – 211, а категорії В – 274, що в
середньому складає 3 особи на одну вакантну посаду.

Довідково. У 2017 році визначено 121 переможця конкурсів, з яких 81 (66,9%) мали
стаж державної служби. У 2016 році визначено 30 переможців конкурсів, з яких 20
(66,7%) мали стаж державної служби (у 2016 році проведено конкурси на зайняття
34 вакантних посад державної служби).
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2. Проведено спеціальну перевірку відповідно до Закону України “Про запобігання
корупції” та перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади"
2017 РІК
Проведено перевірок
в тому числі:

74

2016 РІК

27

відповідно до Закону України
“Про запобігання корупції”

10

1

відповідно до Закону України
“Про очищення влади”

64

26

3. Прийнято та звільнено працівників Мінекономрозвитку
2017 РІК

призначено державних службовців
за результатами конкурсного відбору
категорія Б
категорія В
звільнено

112
54
9
45

67

2016 РІК

69
7
3
4

136

4. Підвищено кваліфікації працівників Міністерства

за професійними програмами
за програмами тематичних постійно
діючих семінарів
за програмами короткострокових
семінарів

2017 РІК

2016 РІК

39
302

125
137

44

34

5. Проведено підвищення кваліфікації з іноземних мов працівників Мінекономрозвитку:
2017 рік – 124 працівника Мінекономрозвитку зараховано до Всеукраїнського
центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування (Центр) для вивчення та удосконалення мовних знань (англійська,
французька, іспанська).
Також у 2017 році 265 працівників Міністерства долучились до безкоштовного
вивчення англійської мови в он-лайн режимі у Соціальному проекті вивчення
іноземних мов “Lingva.Skills”.
Довідково. 2016 рік – 61 працівник Мінекономрозвитку зарахований до Центру для
вивчення та удосконалення мовних знань (англійська, французька). 27 працівників
Міністерства 31.01.2017 отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації з іноземної
мови, виданих Центром. Також 3 працівника Міністерства отримали свідоцтва
про закінчення мовної підготовки “Практичний курс англійської мови” в Інституті
перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова.
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6. Проведено навчання державних службовців за кордоном:
2017 РІК
Усього пройшли навчання
категорія А
категорія Б

125
1
81
43

2016 РІК

120
77
43

категорія В
7. Проведено 12 конкурсних відборів керівників суб’єктів господарювання державного
сектору економіки, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.
За результатами конкурсних відборів 8 переможців призначені на посади керівників
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери
управління Мінекономрозвитку.
Призначені 27 керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки,
що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, з них 15 - за результатами
конкурсного відбору (з них 7 переможців за результатами конкурсів, розпочатих в
2016 році).
Довідково. 2016 рік – призначені 6 керівників суб’єктів господарювання державного
сектору економіки, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, як такі,
що пройшли конкурсний відбір.
8. Проведено конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради державного
підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.
Оголошено 3 переможці конкурсного відбору (на даний час здійснюється підготовка
до укладення цивільно-правових договорів з переможцями на вказані посади).
9. Представлено до заохочення
Працівників
Мінекономрозвитку

Працівників підприємств,
установ, організацій,
що належать до
сфери управління
Мінекономрозвитку

2017 РІК

2016 РІК

2017 РІК

2016 РІК

Відзначення відомчими заохочувальними
відзнаками Мінекономрозвитку

87

19

195

88

Відзначення державними нагородами

1*

-

2**

3**

Відзначення Грамотою Верховної Ради України

1

-

13

-

Відзначення Почесною Грамотою Кабінету Міністрів
України, Подякою Прем’єр-міністра України

3

4

9

2

Присвоєння Почесного звання

-

1***

-

-

* Направлено до Адміністрації Президента України документи на 2 працівників Мінекономрозвитку, з них 1
отримав державну нагороду.
** У 2017 році направлено до Адміністрації Президента України документи на 9 працівників, з них 2 отримали
державні нагороди; у 2016 році направлено до Адміністрації Президента України документи на 5 працівників, з
них 3 отримали державні нагороди.
*** Присвоєно Почесне звання “Заслужений юрист”.
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ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
УКРАЇНИ

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
МІНІСТЕРСТВОМ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ ЗА 2017 РІК

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”
Мінекономрозвитку, як головному розпоряднику бюджетних коштів, за 20 бюджетними
програмами затверджено бюджетні призначення в обсязі 3 397,2 млн. грн., з яких:
загальний фонд – 1 956,5 млн. грн.; спеціальний фонд – 1 440,7 млн. гривень.
Фактично по загальному фонду надійшло 100 % від річних призначень.
Касові видатки загального фонду становили 1 844,8 млн. грн. (94,3% від суми коштів,
що надійшли).
ПЛАНОВИЙ ОБСЯГ
ОБСЯГ ВИДАТКІВ
ПЛАНОВИЙ
ВИДАТКІВ

3 397,2 млн. грн.
Загальний фонд - 1 956,5 млн. грн.

Спеціальний фонд - 1 440,7 млн. грн.

ПЛАНОВИЙ РОЗПОДІЛ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА НАПРЯМАМИ
Загальне
Напрями
фінансування,
млн. грн.
утримання центрального
апарату

Міністерства

зовнішньо-економічне
співробітництво
прикладні науковотехнічні розробки

фінансова підтримка
розвиток обороннопромислового комплексу

фінансування

ЦОВВ

ФАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ

79,2%

виконання планових
показників

2 692,1 млн. грн.
Загальний фонд - 1 844,8 млн. грн.

Спеціальний фонд - 847,3 млн. грн.

ФАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА НАПРЯМАМИ
Напрями
Загальне

фінансування,

96,1%

274,8
164,0

51,8%

299,1

73,7%

24,6

100%

785,2

49,0%

1 849,5

92,6%

млн. грн.

утримання центрального
апарату

Міністерства

зовнішньо-економічне
співробітництво
прикладні науковотехнічні розробки

фінансова підтримка
розвиток обороннопромислового комплексу

фінансування

ЦОВВ

264,3
85,1
220,5
24,6
384,0
1 713,6

За напрямом утримання апарату Мінекономрозвитку відхилення пояснюється економією
бюджетних коштів в результаті використання електронної системи ProZorro.
Зазначені видатки спрямовано на оплату праці працівників апарату Мінекономрозвитку,
оплату комунальних послуг та енергоносіїв, утримання адміністративних будівель, поточні
видатки для забезпечення виконання функцій Міністерства та заходи, пов’язані з ліквідацією
регіональних центрів з інвестицій та розвитку.
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Крім того, за рахунок бюджетних коштів розширено функціональні можливості Єдиного
державного порталу адміністративних послуг (далі - Портал), а саме:
здійснено інтеграцію модулю взаємодії з системою електронної взаємодії органів
виконавчої влади;
розроблено модулі “Кабінет надавача послуг”, “Запис на прийом”;
проведено інтеграцію Порталу з системами надання послуг органів виконавчої
державної влади у т. ч. розширено функціональні можливості модулю “Видача
ліцензій на зовнішньоекономічну діяльність”;
створено комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю.
Зазначені удосконалення сприятимуть належному функціонуванню та веденню Порталу,
що підвищить якість і прозорість надання послуг, зменшить корупційну складову.
За напрямом фінансування зовнішньо – економічного співробітництва відхилення
пояснюється перенесенням ряду спільних міжурядових комісій на 2018 рік, скасування
проведення форумів за ініціативою країн-міжнародних партнерів, під час формування
складу офіційних делегацій враховувались вимоги щодо оптимізації їх кількості, зменшення
кількості днів перебування, зменшення витрат на транспортні послуги, послуг залу офіційних
делегацій та не прийняття у 2017 році низки документів щодо регулювання функціонування
торгових представництв за кордоном.
Разом з тим, у 2017 році забезпечено своєчасне виконання фінансових зобов’язань перед
бюджетами міжнародних організацій, за які визначено відповідальним Мінекономрозвитку,
залучено юридичних радників з метою захисту прав та інтересів України в торговоекономічній сфері з використанням механізму СОТ, проведено міжнародні заходи,
консультації, переговори в рамках двостороннього співробітництва.
Крім того, забезпечено проведення широкомасштабної маркетингової кампанії щодо
поширення інформації про туристичні можливості України на міжнародних та вітчизняних
заходах у сфері туризму.
За напрямом фінансування прикладних наукових і науково-технічних розробок у сфері
стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізації національних стандартів з
міжнародними та європейськими неповне використання коштів зумовлено тим, що:
закупівлі обладнання за деякими позиціями не відбулись з огляду на довготривалість
виготовлення обладнання;
відмінено ряд торгів через неправильність оформлення документів постачальником,
до участі в торгах подано менше двох пропозицій.
За рахунок передбачених коштів прийнято 389 національних стандартів гармонізованих
з міжнародними та європейськими, забезпечено завершення та впровадження 5 НДДКР
у сфері метрології та стандартизації, виконано 21 НДДКР, які направлені на створення та
вдосконалення державних еталонів, забезпечено утримання та експлуатацію 69 державних
первинних еталонів.
За напрямом на фінансову підтримку видатки спрямовано на забезпечення життєдіяльності
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та фінансову підтримку
видань з економічних питань.
За напрямом фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу відхилення
пояснюється відмовою виконавцями контрактів від пропозицій постачальників обладнання
та робіт, як таких, що не відповідають певним критеріям відбору. Видатки за напрямом
здійснювалися під грифом “Таємно”.
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Щодо фінансування ЦОВВ.
Міністром економічного розвитку і торгівлі України у 2017 році спрямовувалась і
координувалась діяльність Державної служби експортного контролю України, Державного
агентства резерву України, Державної служби статистики України, Державної служби
інтелектуальної власності України.
Станом на 01.01.2018 недопущено перевищення зобов’язань понад затвердженими
кошторисними призначеннями в цілому по головному розпоряднику бюджетних коштів.
Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” Мінекономрозвитку
передбачено видатки в сумі 6 461,7 млн. грн., що більше від передбачених у 2017 році, з
яких:
за загальним фондом – 5 662,7 млн. грн., що більше видатків, передбачених у 2017 році.
Збільшення пов’язане із підвищенням соціальних стандартів, вартості комунальних послуг
та відкриттям нових бюджетних програм, в рамках яких буде здійснюватися підтримка та
просування експорту, поповнення статутного капіталу державних установ;
за спеціальним фондом – 798,9 млн. грн., що менше видатків, передбачених у 2017 році.
Відхилення видатків спеціального фонду в порівнянні з попереднім періодом пояснюється
зменшенням запланованих надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного
резерву та запланованих надходжень від реалізації розброньованих матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ
АКТИ, РОЗРОБНИКОМ ЯКИХ Є
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ,
РОЗРОБЛЕНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ У 2017 РОЦІ

ПЕРЕЛІК ЗАКОНІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ, ТА ПРИЙНЯТИХ
В ЦІЛОМУ В 2017 РОЦІ
Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Європейським Союзом
про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і
середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)” від 22.02.2017 №1904-VIII
Закон України “Про приєднання до Протоколу про сталий туризм до Рамкової
конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат” від 22.02.2017 № 1905-VIII
Закон України “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво” від 22.03.2017
№ 1969-VIII
Закон України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки
Хорватія про економічне співробітництво” від 17.05.2017 № 2035-VIII
Закон України “Про ратифікацію Додаткового протоколу між Урядом України та
Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Урядом України та
Урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій” від
04.10.2017 № 2151-VIII .
Довідково. Перелік законів, прийнятих в цілому в 2017 році, суб’єктом права
законодавчої ініціативи яких були Президент України та народні депутати:
Закон України “Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та
Канадою” від 14.03.2017 № 1917-VIII
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про інвестиційну діяльність”
щодо державних інвестиційних проектів” від 23.03.2017 № 1981-VIII
Закон України “Про приєднання України до Регіональної конвенції про панєвро-середземноморські преференційні правила походження” від 08.11.2017
№ 2187-VIII
Закон України “Про ратифікацію Угоди про заохочення та захист інвестицій між
Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК” від 05.12. 2017 № 2220-VIII

ПЕРЕЛІК
ЗАКОНОПРОЕКТІВ,
РОЗРОБЛЕНИХ
У
2017
РОЦІ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ У ВЕРХОВНІЙ
РАДІ УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів
та оцінки відповідності, реєстраційний номер 6235
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання
деяких питань ліцензійних та дозвільних процедур, реєстраційний номер 6456
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Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією
економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Декларації про
міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства, відповідних Рекомендацій
та процедурних Рішень Ради Організації економічного співробітництва та розвитку,
реєстраційний номер 0158
Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом Королівства
Таїланд, реєстраційний номер 0170
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
охорони прав на компонування напівпровідникових виробів, реєстраційний
номер 5694
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
правової охорони інтелектуальної (промислової) власності, реєстраційний
номер 5699
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
правової охорони географічних значень, реєстраційний номер 6023
Про внесення змін до деяких законів України щодо технічного регулювання у сфері
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших
технічних засобів негласного отримання інформації, реєстраційний номер 6088
Про внесення змін до Закону України “Про адміністративні послуги” щодо
удосконалення порядку надання адміністративних послуг, реєстраційний
номер 6388
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником)
яких є держава, реєстраційний номер 6428
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення
інвестиційного клімату в Україні, реєстраційний номер 6540
Про внесення зміни до статті 71 Бюджетного кодексу України щодо поліпшення
інвестиційного клімату в Україні, реєстраційний номер 6541
Про внесення змін до Митного кодексу України щодо поліпшення інвестиційного
клімату, реєстраційний номер 6542
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного
клімату в Україні, реєстраційний номер 6543
Про внесення змін до деяких законів України щодо інвентаризації та обліку
державного майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території, на
території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження,
та на лінії зіткнення, реєстраційний номер 7053
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Закону України “Про стандартизацію”, реєстраційний номер 7123
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Про внесення зміни до статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі” у зв’язку з
прийняттям Закону України “Про стандартизацію”, реєстраційний номер 7124
Про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс України” щодо
забезпечення впровадження нових радіотехнологій, реєстраційний номер 7181
Про Митний тариф України, реєстраційний номер 7306
Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки,
реєстраційний номер 7389
Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського
права і (або) суміжних прав, реєстраційний номер 7466
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
правової охорони винаходів та корисних моделей, реєстраційний номер 7538
від 01.02.2018
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань
авторського права і суміжних прав, реєстраційний номер 7539 від 01.02.2018

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОПРОЕКТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ У
ПОПЕРЕДНІ РОКИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
УКРАЇНИ
Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, реєстраційний
номер 4666 від 13.05.2016, передано на повторне друге читання 25.05.2017
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної діяльності, реєстраційний
номер 4958 від 12.07.2016, прийнято в першому читанні за основу 08.09.2016
Про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації” щодо деяких об’єктів
сільськогосподарської та транспортної галузей, реєстраційний номер 4536
від 27.04.2016
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання, реєстраційний
номер 4562 від 04.05.2016
Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”
(щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату), реєстраційний
номер 4571 від 04.05.2016
Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну
діяльність, реєстраційний номер 4584 від 04.05.2016
Про Установу бізнес-омбудсмена, реєстраційний номер 4591 від 05.05.2016,
прийнято в першому читанні 31.05.2016

42

Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт
в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального
нагляду, реєстраційний номер 4610 від 06.05.2016
Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України
“Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та
промисловості будівельних матеріалів”, реєстраційний номер 5042 від 26.08.2016
Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, реєстраційний
номер 4666 від 13.05.2016, передано на повторне друге читання 25.05.2017
Про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації” щодо деяких об’єктів
сільськогосподарської та транспортної галузей, реєстраційний номер 4536
від 27.04.2016
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання, реєстраційний
номер 4562 від 04.05.2016
Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”
(щодо подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату), реєстраційний
номер 4571 від 04.05.2016
Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну
діяльність, реєстраційний номер 4584 від 04.05.2016
Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України
“Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та
промисловості будівельних матеріалів”, реєстраційний номер 5042 від 26.08.2016
Про внесення змін до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”,
реєстраційний номер 5116 від 13.09.2016
Про військово-технічне співробітництво, реєстраційний номер 5479 від 02.12.2016
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав
споживачів, реєстраційний номер 5548 від 16.12.2016
Протягом 2017 року Урядом прийнято 141 постанову та 193 розпорядження Кабінету
Міністрів України, розробником яких було Мінекономрозвитку. Видано 1944 накази
Мінекономрозвитку.

43

ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1
СПІВРОБІТНИЦТВО МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ З ДОНОРАМИ
ДАТА
СУМА ПРОЕКТУ
НАЗВА ПРОЕКТУ
РЕЄСТРАЦІЇ
(тис. дол. США)
ЦІЛЬ 1. РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Розвиток комерційного права в Україні – Фаза ІІ
25.11.2016
5 200
(сектор - Промисловість та МСП)
Зміцнення членських бізнес-організацій малих і середніх під07.12.2017 приємств
1 054
(сектор - Промисловість та МСП)
Стипендіальна програма німецької економіки для України (Німець20.02.2017 ка програма стажування для представників бізнесу) (сектор - Еко1 220
номічний розвиток і торгівля)
Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах
13.09.2017 (TAPAS)
18 500
(сектор - Урядування та громадянське суспільство)
ЦІЛЬ 2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ
Канадсько-український проект з підтримки торгівлі та інвестицій
12.07.2016
11 577
(CUTIS) (сектор - Економічний розвиток і торгівля)
Розробка концепції веб-сайту для реєстрації, аналізу, звітування та
координації міжнародної технічної допомоги, що надається Уряду
21.02.2017
22
України
(сектор - Економічний розвиток і торгівля)
Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентос27.03.2017
1 021
проможності регіонів (сектор - Регіональний розвиток)
ЦІЛЬ 3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Програма лідерства, сприяння експорту, залучення інвестицій та
20.12.2017
35 000
розвитку (сектор - Промисловість та МСП)
Надання технічної допомоги з метою посилення системи експорт20.10.2017 ного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового
22 579
знищення (сектор - Національна безпека та оборона)
Підтримка політики регіонального розвитку в Україні
19.08.2016
7 568
(сектор - Регіональний розвиток)
Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE)
23.11.2017
16 189
(сектор - Урядування та громадянське суспільство)
Консультаційний фонд впровадження реформ
28.03.2016
3 049
(Урядування та громадянське суспільство)
Програма підтримки "зеленої" модернізації української економіки
20.02.2017
6 099
(сектор - Промисловість та МСП)
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ДОДАТОК 2

НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У 2017 РОЦІ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ЗА КОДАМИ ПРОГРАМНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ
(тис. грн.)

КПКВК

Найменування

Загальний/ спеціальний
фонд
Затверджено
кошторисом

Касові
видатки

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
1201010
1201020

1201120

1201220

1201530
1201440

Керівництво та управління у сфері економічного
розвитку і торгівлі
Внески України до бюджету СОТ, за участь України в
програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств
малого та середнього бізнесу (COSME)”, до Єдиного
бюджету органів СНД
Фінансова підтримка видань з економічних питань і
забезпечення функціонування веб-порталу з питань
державних закупівель
Збереження та функціонування національної еталонної
бази, забезпечення функціонування служб, прикладні
наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт
за державними цільовими програмами і державним
замовленням у сфері стандартизації, метрології та
еталонної бази, гармонізація національних стандартів
з міжнародними та європейськими, підготовка наукових
кадрів у сфері економічного розвитку
Розвиток електронного урядування у сфері надання
адміністративних послуг
Виконання програми “Сприяння взаємній торгівлі
шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між
Україною та Європейським Союзом”

89 705,3

86 232,1

37 429,6

37 141,7

748,4

748,4

38 281,6

35 599,8

2 000,0

1 998,0

260 771,9

184 898,3

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОРИВУ
1201010

Керівництво та управління у сфері економічного
розвитку і торгівлі

1205010 Керівництво у сфері інтелектуальної власності

52 628,5

50 590,8

4 101,0

3 980,3
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КПКВК

Загальний/ спеціальний
фонд
Затверджено
Касові
кошторисом
видатки

Найменування

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Керівництво та управління у сфері економічного
розвитку і торгівлі
Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо1201480
збагачувального комбінату окислених руд
Виконання
державних
цільових
програм
реформування та розвитку оборонно-промислового
комплексу, розроблення, освоєння і впровадження
1201520
нових технологій, нарощування наявних виробничих
потужностей для виготовлення продукції оборонного
призначення
Керівництво та управління у сфері державного
1203010
резерву
1201010

1203020 Обслуговування державного матеріального резерву
1203040

Накопичення (приріст) матеріальних
державного матеріального резерву

цінностей

1207010 Керівництво та управління у сфері статистики
1207020 Статистичні спостереження та переписи
1207030
1207040

1201030

1201230

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення
записів доходів, витрат та інших відомостей під час
проведення обстеження умов їх життя
Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у
сфері державної статистики
Забезпечення
двостороннього
співробітництва
України з іноземними державами та міжнародними
організаціями, інформаційне та організаційне
забезпечення участі України у міжнародних форумах,
конференціях, виставках
Фінансова підтримка розвитку туризму, створення
умов безпеки туристів, розбудови туристичної
інфраструктури
міжнародних
транспортних
коридорів та магістралей в Україні

130 489,8

125 437,4

23 850,0

23 850,0

785 180,0

384 003,3

24 745,2

22 421,6

206 271,1

191 303,3

630 165,1

521 187,1

952 963,0

944 019,7

8 683,1

8 682,2

5 498,3

5 236,1

1 470,9

1 249,9

72 606,2

34 407,6

30 486,0

13 553,4

1201510 Функціонування торгових представництв за кордоном

23 521,3

Керівництво та управління у сфері експортного
контролю

15 595,3

15 566,5

3 397 191,5

2 692 107,4

1208010

Всього
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