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Стратегічним планом діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
(далі – Стратегічний план) визначено місію міністерства – 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 пріоритетами 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”.
Мінекономрозвитку, ґрунтуючись на європейських принципах врядування: забезпечення
відкритості діяльності, участі громадськості, підзвітності та послідовності в реалізації політики,
а також на виконання норм Законів України “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про
державну службу”, підготувало та презентує третій звіт про свою діяльність та відповідно
прогрес у досягненні визначених цілей.
На виконання цілей, визначених Стратегічним планом, у 2018 році було розроблено
136 заходів, з них виконано 93 (68%). Для оцінки ефективності виконання заходів зазначеного
плану та вимірюваності досягнення цілей було визначено 44 індикатори, з яких наразі
досягнуто 14 (по 15 індикаторах на даний час дані відсутні). У рамках реалізації стратегічних
цілей Мінекономрозвитку було розроблено і прийнято Урядом 5 законопроектів (з яких
Верховною Радою України прийнято 3 та 2 законопроекти зареєстровані у Верховній Раді
України) та 62 акти Кабінету Міністрів України, видано 36 наказів Мінекономрозвитку.
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що позитивні результати досягнуто завдяки тісній
співпраці підрозділів Міністерства, застосуванню нових підходів до виконання поставлених
завдань. Більшість із запланованих та реалізованих заходів економічної політики носять
системний характер, покликані сформувати нову модель економіки і управління, яка допоможе
ввести Україну до числа провідних країн світу. Проте їх реальний вплив на ситуацію можна
буде відчути тільки з часом.
Розуміючи виклики, які стоять перед економікою України, і враховуючи свою роль у
процесах перетворення країни Мінекономрозвитку і надалі продовжуватиме працювати задля
утвердження більш сильної і гнучкої моделі розвитку конкурентоспроможної економіки, що
має забезпечити підвищення рівня і якості життя кожного громадянина і досягнення гідного
місця країни в глобальних економічних процесах.
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ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
2014-2015 роки кардинально змінили економічну ситуацію в країні. Анексія
АР Крим, збройна агресія Російської Федерації проти України, зокрема на територіях
окремих районів Донецької та Луганської областей спровокувала значні загрози розвитку
для даних територій, в тому числі у вигляді втрат виробничих об’єктів, руйнування
інфраструктури, погіршення матеріального становища громадян.
Все це, а також пов’язані із цим дефіцит енергоресурсів та сировини, логістичні
проблеми і зупинка роботи ключових промислових підприємств на сході країни, у поєднанні
з накопиченими внутрішніми структурними проблемами розвитку (значна залежність від
торгівельних зв’язків із однією країною) й погіршенням зовнішньоекономічної кон’юнктури
спричинили розгортання економічної кризи, яка характеризувалась втратою частини
потенціалу розвитку:
►► скорочення обсягів ВВП у 2014 році становило 6,6%, а у 2015 році – ще
9,8%, в тому числі виробництва промислової продукції – 10,1% та 13% відповідно.
За оцінками Мінекономрозвитку негативний внесок Донецької та Луганської
областей за 2014 рік у промислове виробництво становив “мінус” 7,6 в.п.,
за 2015 рік “мінус” 7,8 в.п.;
►► національна валюта девальвувала упродовж 2014-2015 років у 3 рази, а
піку темпів зростання споживчих цін було досягнуто у квітні 2015 року – 60,9%
(у розрахунку до квітня 2014 року). В цілому зростання споживчих цін у 2014 році
становило 24,9% (у розрахунку до грудня попереднього року), у 2015 році – 43,3%;
►► відбувалися процеси скорочення інвестицій й погіршення стану платіжного балансу.
Вартісні обсяги експорту товарів та послуг у 2014 році порівняно з попереднім
роком зменшилися на 19,9% (за даними Національного банку), у 2015 році – на
26,9%, зокрема обсяг експорту товарів та послуг до Російської Федерації
у 2014 році скоротився на 42,2%, у 2015 році – на 45,4%, обсяги імпорту товарів
та послуг в цілому по Україні – зменшилися на 28,1% та на 28,3% відповідно.
За орієнтовними оцінками Мінекономрозвитку1 зменшення обсягів експорту
товарів та послуг до Російської Федерації оцінюється у розмірі “мінус” 5,7 в.п.
та “мінус” 5,6 в.п. ВВП у 2014 році та 2015 році відповідно.
Але економіка України витримала цей іспит на міцність. Починаючи з 2016 року
завдяки обраному курсу на європейську інтеграцію та докорінне реформування
економіки вже три роки поспіль Україна демонструє економічне зростання.
І зростання триває та прискорюється з року в рік в умовах постійних нових викликів
з боку Російської Федерації.
У 2016 році мало місце чергове впровадження торговельних обмежень з
боку Російської Федерації (ембарго по продовольчій групі та застосування Російською
Федерацією обмеження щодо здійснення міжнародних транзитних перевезень вантажів
з території України на територію Республіки Казахстан та Киргизької Республіки через
територію Російської Федерації).
1 Проведені орієнтовні розрахунки враховують лише зміну номінальних обсягів експорту товарів та

послуг до Російської Федерації, що відповідно є суб’єктивною оцінкою впливу. Оскільки втрати експорту
визначаються дією впливу комплексу чинників, зокрема, зниження цін на світових товарних ринках,
зменшення зовнішнього попиту, а також вплив військових дій, виокремлення яких де-факто неможливо.
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Втім, загальна ситуація, яка склалася в економіці за підсумками 2016 року дала змогу
констатувати, що криза 2014-2015 років не зруйнувала потенціал розвитку, а лише
змінила його характер. Зростання на 2,4%, в умовах також погіршення зовнішньої
цінової кон’юнктури на світових ринках, та зниження рівня інфляції до 12,4% за
рік стало результатом динамічного відновлення внутрішнього інвестиційного та
споживчого попиту, фіскальної консолідації та жорстких дій НБУ.
Новим випробуванням у 2017 році стало тимчасове призупинення переміщення
вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами у межах
Донецької та Луганської областей у відповідь на загострення військових дій. Дія цього
фактору ускладнила роботу гірничо-металургійного комплексу та енергетики. Разом з тим
зростання промислового виробництва за підсумками року становило 0,4% і значною мірою
забезпечувалось зростанням машинобудування у відповідь на триваюче розширення
внутрішнього інвестиційного попиту, в тому числі вітчизняних оборонно-промислових
підприємств. В цілому зростання ВВП становило 2,5%, а інфляція утримувалась у безпечних
межах – 13,7% за рік.
У 2018 році продовжився негативний тиск з боку Російської Федерації:
►► були введені обмеження переміщення великотоннажних суден внаслідок побудови
Керченського мосту, а також блокування діяльності морських портів Азовського моря;
►► наприкінці року застосовані особливі заходи щодо економічних суб’єктів України
згідно з переліком, що передбачають заморожування безготівкових грошових
коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Російської Федерації,
заборону на перерахування коштів за межі території Російської Федерації.
Але завдяки переорієнтації на нові зовнішні ринки економіка України вже не відчуває
гостро негативного впливу агресивних дій з боку Російської Федерації.
У 2018 році зростання ВВП прискорилось до 3,2% (за оцінками Мінекономрозвитку
на основі даних Держстату щодо динаміки ВВП протягом 4-х кварталів), а інфляційні
процеси на споживчому ринку сповільнились до однозначних чисел вперше після
2013 року і склали 9,8% у розрахунку грудень до грудня.
Така динаміка основних макропоказників повністю відповідає останньому прогнозу,
розробленому Мінекономрозвитку у липні 2018 року (в рамках підготовки прогнозу на
2019-2021 роки, в якому у якості бази розрахунку було враховане реальне зростання ВВП
у 2018 році на рівні 3,2%, а інфляція – на рівні 9,9%). Тобто розвиток економіки набуває
рис прогнозованості, що разом із закріпленням основних позитивних тенденцій двох
попередніх років можна розглядати як підтвердження сталості і незворотності обраного
шляху в напрямку реформування економіки та поступової інтеграції до ринків економічно
розвинених країн Європи та Світу.
Прогнозоване зростання ВВП і доходів населення на фоні істотного зниження темпів
інфляції, підкріплене додатнім (вже четвертий рік поспіль) сальдо платіжного балансу
та активними інвестиційними процесами є надійним підґрунтям подальшої розбудови
ефективного ринкового середовища та покращання добробуту населення України.
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Економічне зростання у 2018 році підтримувалося внутрішнім попитом –
інвестиційним та споживчим на фоні відносно сприятливої зовнішньої кон’юнктури.

■■ Зростання заробітної плати.
Продовження дій Уряду, спрямованих на підвищення доходів населення, крім іншого,
характеризувалося черговим підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня
2018 року до 3723 гривень. Ці дії практично не погіршили внутрішню інфляційну динаміку, в
той час як, навпаки, стимулювали розширення споживчого попиту та зростання виробничої
активності окремих видів економічної діяльності.
Загалом, помітно стримана динаміка інфляційних процесів була цілком співставною
з іншими макроекономічними показниками розвитку України, а характер та певні риси
загальних процесів формування внутрішніх цін підтверджують посилення ринкових
тенденцій та поступову оптимізацію процесів формування цін із зменшенням чутливості
загальної цінової динаміки до локальних секторальних шоків.
На фоні істотного зниження споживчої інфляції у порівнянні з попереднім роком мало
місце зростання реальної заробітної плати на 12,5%.
За розрахунками Мінекономрозвитку, на базі попередніх квартальних даних
Держстату, за підсумком 9 місяців 2018 року частка оплати праці у структурі ВВП зросла
на 1,8 в.п. порівняно з даними за 9 місяців 2017 року та становила 41,9% (для порівняння
за розрахунками Мінекономрозвитку на базі квартальних даних Євростату частка оплати
праці у ВВП у групі країн ЄС-28 за 9 місяців 2018 року складала 47,1%).
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Поряд зі зростанням рівня оплати праці у 2018 році продовжилися процеси зменшення
кількості неформально зайнятого населення, що, з одного боку, може свідчити про наявність
процесів детінізації оплати праці за рахунок впровадження реформ у сфері оплати праці, з
іншого – відображати процеси трудової міграції за межі України.
У 2018 році тривала позитивна динаміка продуктивності праці, що було започатковано
у ІІІ кварталі 2015 року. Так, враховуючи інтенсифікацію виробництва в умовах високої
інвестиційної активності суб’єктів господарювання впродовж останніх років, за 9 місяців
2018 року, за розрахунками Мінекономрозвитку на базі квартальної звітності Держстату,
продуктивність праці одного зайнятого збільшилась на 2,1% (порівняно з відповідним
періодом попереднього року), що супроводжувалось зростанням ВВП.

■■ Зростання інвестиційної активності.
Інвестиційну складову економічного розвитку у 2018 році можна вважати чи
не основною рисою закріплення позитивних тенденцій та ознакою їх сталості. Так,
зростання капітальних інвестицій у 2018 році становило 16,4%.
Підтримкою інвестиційної активності суб’єктів економічної діяльності було
продовження процесів реформування економіки, відносна макроекономічна стабільність,
зменшення інвестиційних ризиків та підвищення інвестиційної привабливості, сприятлива
зовнішня цінова кон’юнктура.
Близько третини капітальних інвестицій спрямовувалося в машини, обладнання
та інвентар. Також спостерігалося збільшення частки освоєних капітальних інвестицій в
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нематеріальні активи (з 3,7% у січні-грудні 2017 року до 6,7% у січні-грудні 2018 року),
зокрема програмне забезпечення та бази даних, права на комерційні позначення, об’єкти
промислової власності, авторські та суміжні права, патенти ліцензії, концесії тощо.
Це в умовах інтенсифікації виробничих процесів, активізації державної інвестиційної
політики, збільшення обсягів інвестування інфраструктурних проектів, поширення
кооперації між виробниками позначилося на формуванні значної питомої ваги освоєння
капітальних інвестицій підприємствами промисловості та транспорту й зв’язку.
Загалом реальне зростання основної складової інвестиційного попиту – валового
нагромадження основного капіталу (ВНОК) – за розрахунками Мінекономрозвитку на базі
квартальної звітності Держстату, за підсумком 9 місяців 2018 року становило 13,1%, а його
частка у загальному обсязі ВВП збільшилася до 15,5% порівняно з 14,4% у відповідному
періоді 2017 року.
Джерелами росту виступали ресурси сектору нефінансових корпорацій, що
підтримувалося пожвавленням виробничої діяльності в окремих секторах економіки
та високою ціновою кон’юнктурою на окремих зовнішніх ринках, ресурси сектору
загальнодержавного управління (особливо за рахунок збільшення освоєння інвестиційних
коштів місцевими бюджетами, а також фінансування розвитку оборонно-промислового
комплексу країни). У свою чергу, проводилася робота щодо розширення інструментів
залучення інвестицій, в тому числі зростало залучення кредитів іноземних банків.

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

Інвестиційна активність підприємств та покращення купівельної спроможності
населення знайшли своє віддзеркалення у показниках розвитку реального сектору
економіки. За даними Держстату у 2018 році зростання промислового виробництва
прискорилося до 1,6% у порівнянні зі зростанням на 0,4% у 2017 році.
Зростання обсягів виробництва продемонстрували всі основні агреговані види
діяльності: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,8%
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у 2018 році на тлі більшого попиту на енергоресурси й розвитку альтернативних джерел
енергії, добувна промисловість – на 2,4% з урахуванням відкриття нових родовищ та
інтенсифікації видобутку на основі діючої ресурсної бази, переробна промисловість – на
1,1% в умовах розширення внутрішнього попиту, відкриття нових виробничих потужностей
та сприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури.

■■ Розширення зовнішнього попиту.
Вплив зовнішнього попиту був від’ємним. Інфраструктурні обмеження, зокрема,
дефіцит рухомого складу “Укрзалізниці”, ускладнення діяльності морських портів
Азовського моря, продовження дії ліміту на проходження великотоннажних суден через
Керченську протоку з боку Російської Федерації не дозволили реалізувати наявний
експортний потенціал і скористатись сприятливою ціновою кон’юнктурою у повному обсязі,
що відобразилось на зменшенні фізичних обсягів експорту товарів (за даними Держстату
на 2,6%).
Разом з тим вартісні обсяги експорту товарів та послуг у 2018 році збільшились
на 9,5%, що сприяло покращенню фінансового стану експортерів в умовах збереження
стабільності на валютному ринку.
При цьому відбувалась подальша переорієнтація на ринки країн ЄС. За даними
Національного банку питома вага експорту товарів до країн ЄС у загальному обсязі експорту
товарів збільшилась з 35,6% у 2017 році до 37,6% у 2018 році (зростання вартісних обсягів
становило 15,5% порівняно з 2017 роком).
Загалом зміни, що відбулися в економіці, мали позитивний відгук у бізнессередовищі, кредиторів, інвесторів та населення. Зокрема, ознакою цього можна
вважати зниження рівня тіньової економіки – до 32% за 9 місяців 2018 року, що є
десятирічним мінімумом.

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК РІВНЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
(у% від обсягу офіційного ВВП) і ТЕМПИ ПРИРОСТУ/ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ
РЕАЛЬНОГО ВВП (% до відповідного періоду попереднього року)
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Підсумки розвитку економіки України
У рейтингу “Глобальний індекс конкурентоспроможності 2018” Україна посіла
83 місце серед 140 країн світу, покращивши свої позиції за рік на 6 пунктів.
Довідково. У 2017 році Україна посіла 89 місце серед 135 країн світу (Всесвітній
економічний форум у 2018 році застосував нову методологію складання рейтингу
країн за Індексом, переглянувши також рейтинг 2017 року. Відповідно, порівнювати
місце країни в оновленому рейтингу 2017 року із рейтингом “Глобальний індекс
конкурентоспроможності 2017/2018”, складеним з використанням старої методології,
є некоректним). У 2016 році Україна посіла 85 місце серед 138 країн світу, втративши
за рік 6 позицій.
Отже, в цілому підсумки розвитку економіки України у 2018 році свідчать про
продовження якісних змін, 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. Проте не всіх змін і не всіх індикаторів вдалось досягти Мінекономрозвитку
у своїй діяльності.
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1
РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ,
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

ЗАВДАННЯ 1.1. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ
УМОВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
Обравши ціль – розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу
– Мінекономрозвитку за підтримки та активної участі бізнесу, інших
центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
послідовно реалізує завдання щодо створення належних умов для ведення
бізнесу.
МІСЦЕ УКРАЇНИ У РЕЙТИНГУ ЛЕГКОСТІ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
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Україна продемонструвала зростання за шістьма індикаторами, найбільше за
компонентом “міжнародна торгівля” + 41 позиція (зі 119 на 78) – напрям, державної політики,
який формується та реалізується Мінекономрозвитку. На зміну позиції вплинуло рішення
про виключення автомобільних запчастин з переліку товарів військового використання,
що полегшило процедуру їх імпорту (постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018
№ 327, яку розроблено Мінекономрозвитку).
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За ініціативи Мінекономрозвитку вдосконалення відносин між державою і
бізнесом набуло системного характеру – щокварталу проводяться “дерегуляційні”
засідання Уряду. За результатами яких:
►► надано можливість власникам прав на об’єкти авторського права і суміжних прав
самостійно здійснювати контроль за реалізацією норм законодавства, в частині
видачі контрольних марок (Закон України від 04.09.2018 № 2514-VIII);
►► затверджено новий підхід до розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих
форм актів з переліком питань (постанова Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 № 342). Запровадження нових засад ризик-орієнтовного підходу до
державного нагляду (контролю) дозволяє більш деталізовано та системно підійти
до оцінки діяльності суб’єктів господарювання за рахунок встановлення чітких вимог
для визначення ступеня ризику від провадження такої діяльності, що забезпечує
оптимальний перерозподіл уваги органів державного нагляду (контролю) з менш
ризикових суб’єктів господарювання на більш ризикові;
►► скасовано дискримінаційне положення щодо трудових прав працівників
представництв іноземних юридичних осіб (постанова Кабінету Міністрів України
від 18.07.2018 № 571, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.07.2018
№ 513;
►► створено законодавчі передумови для реформування системи колективного
управління в Україні, встановлення процедури контролю за діяльністю організацій
колективного управління з боку суб’єктів авторського права і суміжних прав та
держави (у випадку необхідності). Це удосконалить процес управління майновими
правами суб’єктів авторського права і суміжних прав, що призведе до збільшення
зборів винагороди для творців, сприятиме покращенню іміджу України на міжнародній
арені та сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів суб’єктів авторського
права і суміжних прав (прийнято розроблений Мінекономрозвитку Закон України
від 15.05.2018 № 2415-VIII);
►► створено нормативно-правові передумови для запровадження та функціонування
механізму “єдиного вікна” на кордоні, що сприятиме скороченню часу та фінансових
витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (проекти Законів України
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реєстраційний номер 8574 та реєстраційний номер 8575, положення яких
враховано в Законі України від 06.09.2018 № 2530-VIII);
►► забезпечено провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання без
застосування печаток (постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 353).
Забезпечено процес гармонізації національної нормативної бази у сфері технічного
регулювання з міжнародною та європейською задля створення умов для розширення
присутності вітчизняних виробників на світових ринках:
►► Україна набула повноправного членства в Метричній конвенції (Закон України
від 23.05.2018 № 2445-VIII);
►► внесено зміни до технічних регламентів у трьох пріоритетних секторах
української промислової продукції з метою приведення їх у відповідність з актами
законодавства ЄС.
Переліки національних
стандартів під технічні
регламенти
Затверджено:
2016 рік - 4
2017 рік - 4
2018 рік - 6

Технічні регламенти
Розроблено :
2016 рік - 5
2017 році - 9
2018 році - 9

Державні первинні еталони:

2016 рік - удосконалено 2
2017 році - створено 4
2018 році - створено 3
- удосконалено 3

Національні стандарти
(Рівень гармонізації – 64%)
Прийнято
національних
стандартів
всього

1508
2017 рік 1445
2018 рік 2152
2016 рік

з них гармонізованих у тому числі з
з європейськими та європейськими
міжнародними

1320
1311
2002

867
952
1363

В процесі підготовки до підписання Угоди про
оцінку відповідності та прийнятність промислових
товарів (АСАА):
►► актуалізовано Дорожню карту заходів щодо
підписання Угоди АСАА;
►► започатковано процес офіційного оцінювання
української інфраструктури якості з боку ЄС.
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У 2018 році Міністерство продовжило забезпечувати 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:
►► прийнято План заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року (розпорядження Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 292);
►► схвалено Концепцію реформування інституту саморегулювання в Україні, яка
надає можливість суб’єктам господарської та професійної діяльності здійснювати
саморегулювання такої діяльності і створює законодавчі підстави для делегування
саморегулівним організаціям окремих функцій, які на сьогодні здійснюються
органами державної влади з регулювання господарської та професійної діяльності
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 308);
►► утворено (при Мінекономрозвитку) консультативно-дорадчий орган - Офіс розвитку
малого і середнього підприємництва, діяльність якого сприятиме: формуванню
інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку
державно-приватного діалогу з питань розвитку підприємництва, розробленню
програм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, організації
взаємодії та координації діяльності органів державної влади, інших державних
органів, громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого і
середнього підприємництва, інших організацій тощо (наказ Мінекономрозвитку
від 16.10.2018 №1500).

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
Звісно, прогрес України у створенні умов для полегшення ведення бізнесу міг
бути набагато більшим. Протягом року Мінекономрозвитку пропонувало Парламенту
ухвалити комплексний законопроект щодо покращення позиції України в рейтингу
“Легкості ведення бізнесу” (наразі незважаючи на підвищення рейтингу до 71 місця
цільового показника – 40 місце – не досягнуто). З різних причин у 2018 році його ухвалити
не вдалося.
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ЗАВДАННЯ 1.2. АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Приватизація не є самоціллю, але це важливий елемент у вибудовуванні ефективної
системи господарювання в країні. Тому Мінекономрозвитку разом із іншими зацікавленими
центральними органами виконавчої влади працює над “формулою успіху” нових за якістю
приватизаційних процесів.

Надходження коштів до
Державного бюджету
України від приватизації

2016 рік
(факт)

2017 рік
(факт)

0,189
млрд. грн.

3,38
млрд. грн.

2018
(план)
21,3
млрд. грн.

2018
(факт)
0,3
млрд. грн.

Так, протягом року розроблялися та запроваджувалися механізми реалізації Закону
України “Про приватизацію державного і комунального майна”, (набрав чинності в березні
2018 року), яким розпочато запуск прозорої приватизації в Україні.
Для цього:
для об’єктів великої приватизації:
►► затверджено перелік з 26 великих підприємств, які мають знайти стратегічного
інвестора;
для об’єктів малої приватизації:
►► затверджено Порядок проведення аукціонів з продажу об’єктів малої
приватизації, яким визначено механізм відбору операторів електронних
майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу
об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків,
встановлено процедуру визначення переможця за результатами
електронного аукціону, розмір та порядок сплати плати за участь у ньому
(постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432);
►► затверджено Порядок відбору і авторизації електронних майданчиків для
проведення електронних аукціонів малої приватизації, яким забезпечено
конкурентність та відкритість проведення електронних аукціонів з продажу
об’єктів малої приватизації, тим самим визначено механізм проведення
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації з
використанням електронної торгової системи, визначення переможця за
результатами електронного аукціону, розміру та порядку внесення плати
за участь в електронному аукціоні (постанова Кабінету Міністрів України
від 10.05.2018 № 433);
►► підключено 44 електронні майданчики для проведення малої приватизації
на базі електронної торгової системи державного підприємства ProZorro.
Продажі, які мають право надавати доступ продавцям та потенційним
покупцям до аукціонів малої приватизації;

14

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.
РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ, МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

►► визначено перелік об’єктів державної власності, які підлягають приватизації
у 2018–2020 роках, у тому числі тих, що можуть бути приватизовані після
внесення змін до актів законодавства (всього - 595 об’єктів, з них – 31,
що належать до сфери управління Мінекономрозвитку. Повний перелік
розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку).
Як результат, мала приватизація в Україні стала справжнім проривом і вже
принесла 600 млн. грн. від продажу 427 об’єктів через систему Prozorro.Продажі.
Про зацікавленість бізнесу свідчить зростання ціни на лоти в середньому на 70% від
початкової, є приклади, коли ціна приватизації зростає у 20, 30 або ж навіть у 800 разів.
Довідково. До загальної суми коштів отриманих від продажу об’єктів малої приватизації
зараховані кошти отримані від продажу державного, а також комунального майна.

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
Приватизація, яку ми довго готували, стала реальністю, але поки що не принесла
очікуваного наповнення бюджету. При запланованому надходженні коштів до
державного бюджету від приватизації 21,3 млрд. грн. на 2018 рік, держава отримала
лише 0,3 млрд.гривень (1,4%).
Однією з причин цього є заблокованість процесів приватизації ряду об’єктів великої
приватизації у зв’язку з ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від
08.10.2018 № 826/13396/18, якою заборонено вчиняти дії з підготовки проектів рішення
Кабінету Міністрів України щодо визначення радника у процесі приватизації пакету акцій
ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”, ДП “Вугільна компанія “Краснолиманська”,
ДП “Завод “Електроважмаш”, ПАТ “Одеський припортовий завод”, ПрАТ “Індар” та джерел
оплати його послуг.
Довідково. У попередні роки з приватизацією в Україні також усе не було гаразд.
Держава з 2015 року ще жодного разу не отримала до бюджету очікуваної суми.
У 2015 році замість 342 об’єктів приватизували 117, дохід склав 151,5 млн. грн.
(0,9% від запланованого). У 2016 році справи пішли не краще – продали 140 об’єктів із
450. Надходження до бюджету склали 1,1% від запланованої суми (188,9 млн.грн.). Поки
найкращий результат був у 2017 року: до приватних рук передали 134 об’єкти, дохід до
бюджету склав 3,4 млрд. гривень із запланованих 17,1 млрд. гривень (19,8%).
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ЗАВДАННЯ 1.3. ЗМІНА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
32,1
■■ Надходження до Державного бюджету України
коштів від сплати дивідендів/частини чистого
прибутку господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких є корпоративні права
держави, млрд. гривень
■■ Кількість об’єктів державної власності, що входять
до сфери управління Мінекономрозвитку переданих
органам приватизації, одиниць
■■ Кількість утворених наглядових рад державних
унітарних
підприємств
та
господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше 50
відсотків акцій (часток) належать державі, органом
управління якими є Мінекономрозвитку, одиниць
■■ Кількість ліквідованих державних підприємств, що
входять до сфери управління Мінекономрозвитку,
одиниць

15,5

14,6

2,7

6

8
2016
(факт)

15

10

2

0

6

2

10
0
2017

(факт)

3
2018

(план) (факт)

З метою здійснення реформування корпоративного управління стратегічних
держкомпаній, що мають залишатись у власності держави:
►► схвалено Основні засади впровадження політики власності щодо суб’єктів
господарювання державного сектору економіки, реалізація яких забезпечить
умови для ефективного володіння суб’єктами господарювання державного сектору
економіки, підвищення ефективності діяльності зазначених суб’єктів, що позитивно
вплине на національну економіку та бізнес-середовище, а також сприятиме
підвищенню інвестиційної привабливості України для міжнародних інвесторів та
дозволить збільшити обсяг надходжень до державного бюджету у вигляді виплачених
дивідендів та податків (пункт 8 протоколу засідання Уряду від 10.10.2018 № 41);
►► введено в експлуатацію електронну систему збору та обробки інформації про
діяльність суб’єктів господарювання державного сектору економіки (спільний наказ
Мінекономрозвитку та Мінфіну від 17.08.2018 № 1140/701, зареєстровано в
Мін’юсті від 26.12.2018 за № 1463/32915). Придбано ліцензію на програмний продукт,
забезпечено органи управління необхідною для роботи кількістю робочих місць;
►► удосконалено процедури конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання
державного сектору економіки в частині удосконалення роботи Комітету з
призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств (спрощено
механізм відбору СЕО та членів наглядової ради, зменшено кількість членів
Номінаційного комітету, удосконалено процедуру пошуку топ-менеджерів тощо) та
визначення Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідальним за організаційне,
інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету керівників
особливо важливих для економіки підприємств (постанова Кабінету Міністрів
України від 21.03.2018 № 190);
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►► обмежено розмір винагороди (премії) керівникам суб’єктів господарювання
державного сектору економіки у разі незатвердження
(непогодження) в
установленому законодавством порядку річного фінансового плану (постанова
Кабінету Міністрів України від 18.07.2018 № 718);
►► упорядковано перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення
для економіки і безпеки держави (виключено з переліку 4 об’єкти, діяльність яких не
відповідає критеріям та включено 15 об’єктів), що сприятиме здійсненню контролю
за ефективним використанням і збереженням майна стратегічних підприємств та
забезпечить застосування індивідуального підходу до їх приватизації (постанова
Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 555);
►► збільшено коло аудиторських фірм, які залучаються до аудиту фінансової звітності
або консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання державного
сектору економіки, з метою підвищення рівня конкуренції на ринку аудиторських
послуг в держсекторі (постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 847);
►► затверджено базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році
господарськими товариствами з державною часткою у статутному капіталі, у розмірі
75% (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 139);
►► з 39 фінансових планів на 2018 рік 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. грн., а також суб’єктів господарювання,
уповноваженим органом управління яких є Кабінет Міністрів України, які підлягають
затвердженню Кабінетом Міністрів України, опрацьовано 37 проектів, з яких Урядом
затверджено 32;
►► забезпечено ведення Реєстру контрактів, укладених з керівниками суб’єктів
господарювання державного сектору економіки (станом на 01.10.2018 укладено
1036 контрактів з керівниками економічно активних суб’єктів господарювання
державного сектору економіки. Інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті
Мінекономрозвитку за посиланням - goo.gl/oiZVkh);
►► забезпечено здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами
державної власності суб’єктами управління шляхом проведення єдиного моніторингу
ефективності управління об’єктами державної власності;
Довідково. У сфері управління 86 суб’єктів управління перебувало 3358 суб’єктів
господарювання державного сектору економіки, за результатами діяльності
9 місяців 2018 року чистий прибуток яких складає 30 137 226,3 тис. грн.,
дебіторська заборгованість – 198 172 985,8
тис. грн., кредиторська
заборгованість - 447 909 169,9 тис. грн.,
загальна
вартість
активів
–
1 550 394 139,6 тис. грн., середньооблікова кількість штатних працівників –
785 293 осіб, середньомісячна
заробітна плата – 10 752,87 грн., сума
заборгованості з виплати заробітної плати – 1 078 787,93 тис. гривень.
Інформація оприлюднена на офіційному
веб-сайті Мінекономрозвитку за
посиланням - goo.gl/JKadmG).
З
метою впровадження змін системи державного управління підприємствами
Мінекономрозвитку забезпечено виконання низки заходів:
►► укладання контрактів з керівниками суб’єктів господарювання, що належать до сфери
управління Мінекономрозвитку (станом на 01.10.2018 укладено 63 контракти
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з керівниками економічно активних суб’єктів господарювання.
Інформація
оприлюднена на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку за посиланням –
goo.gl/oiZVkh);
►► здійснення аналізу показників виконання фінансових планів щодо 1568 суб’єктів
господарювання державного сектору економіки, у тому числі щодо 105 підприємств,
що належать до сфери управління Мінекономрозвитку (за 9 місяців 2018 року із
загальної кількості підприємств, що звітували про виконання фінансових планів
(1568 одиниць) прибутково працювали 1064 підприємств або 67,8% загальної
кількості. У результаті їх діяльності ними отримано 30 920,5 млн. грн. чистого
прибутку, що на 39,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
Підприємствами, підпорядкованими Мінекономрозвитку - 1097,3 млн. грн. чистого
прибутку, що на 19,4% більше, ніж за відповідний період 2017 року. На користь
держави сплачено поточних податків, зборів та інших обов’язкових платежів у
сумі 153 630,6 млн. грн., що на 3,4% більше, ніж за відповідний період минулого
року. Підприємствами, підпорядкованими Мінекономрозвитку - 3206,7 млн. грн.,
що на 34,8% більше ніж за 9 місяців 2017 року);
►► проведення моніторингу щодо стану затвердження (погодження) фінансових
планів суб’єктів господарювання державного сектору економіки (фінансові плани
суб’єктів господарювання державного сектору економіки на 2018 рік затверджено
1589 підприємствам. При цьому, кількість працюючих підприємств становить
– 1777. До сфери управління Мінекономрозвитку віднесено 340 підприємств.
Фінансові плани затверджено 113 підприємствам (працюючих підприємств – 125).
Не затверджено фінансові плани 227 підприємствам: 198 підприємств – у зв’язку
із порушенням справи про банкрутство, знаходженням у стадії розпорядження
майном, санації, ліквідації тощо; 20 підприємств – розташовані в зоні проведення
ООС (12 підприємств) та/або на
тимчасово
окупованій
території
АР Крим (8 підприємств); проект фінансового плану ПАТ “Об’єднана гірничохімічна компанія” знаходиться на опрацюванні та затвердженні у Міністерстві;
9 підприємств – проекти фінансових планів не подавали);
►► здійснення оцінки діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери
Мінекономрозвитку (кількість суб’єктів господарювання, що належать до
сфери управління Мінекономрозвитку складає 332 (та 8 суб’єктів розташовані
на території АР Крим), за результатами їх діяльності 9 місяців 2018 року
чистий прибуток становив 1 084 908,6 тис. грн., дебіторська заборгованість
4 752 156,6 тис. грн., кредиторська заборгованість 5 545 811,1 тис. грн.,
загальна вартість активів 18 304 233,7 тис. грн., середньооблікова кількість
штатних працівників становить 23 195 осіб, середньомісячна заробітна
плата 10 582,31 грн., сума заборгованості з виплати заробітної плати
26 088,2 тис. гривень. Інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті
Мінекономрозвитку за посиланням - goo.gl/JKadmG);
►► передано десять єдиних майнових комплексів державних підприємств із сфери
управління
Мінекономрозвитку
до сфери управління Фонду державного
майна
з метою їх подальшої приватизації (акти приймання-передачі єдиних
майнових
комплексів: ДП “Завод “Радіореле”, ДП “Запорізький інститут
сільськогосподарського машинобудування”, ДП “Інститут легкої промисловості”,
ДП “Центр тестування мобільної техніки”, ДП “Спеціальне конструкторське та
технологічне бюро “Електронагрівач”, ДП “Інженерний виробничо-науковий центр
литва під тиском”, ДП “Державний інститут по проектуванню промислових
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підприємств”, “Український світлотехнічний інститут”, ДП “Державна інспекція
по якості залізних руд”, ДП “Південний державний науково-виробничий центр
“Прогрес”);
►► прийнято рішення щодо передачі єдиного майнового комплексу ДП “Електронмаш”
із сфери управління Мінекономрозвитку до сфери управління Фонду державного
майна з метою їх подальшої приватизації (наказ Мінекономрозвитку від 14.06.2018
№ 814);
►► затверджено склади наглядових рад державних підприємств “Поліграфічний комбінат
“Україна” по виготовленню цінних паперів” (наказ Мінекономрозвитку від 19.02.2018
№ 222), та “Прозорро.Продажі” (наказ Мінекономрозвитку від 29.12.2018 № 2013);
►► забезпечено процедуру ліквідації трьох об’єктів державної власності, уповноваженим
органом управління якими є Мінекономрозвитку: ДП “Центр ринкових інформаційних
технологій та маркетингу” (дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) – 27.06.2018,
номер запису 10681120012008062); Державне комерційне підприємство “Науковотехнологічний комплекс “Ресурс” (дата запису в ЄДР – 11.12.2018, номер запису
10731720007017825); ДП “Український центр з питань сертифікації та захисту
прав споживачів” (дата запису в ЄДР – 18.12.2018, номер запису 10711120026001931);
►► вжито заходів для упорядкування обліку нерухомого майна державних унітарних
підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50%
акцій (часток) належать державі, органом управління якими є Мінекономрозвитку,
а також майна, що залишилось на балансі більш ніж 500 господарських товариств,
утворених в процесі корпоратизації, уповноваженим органом управління яким є
Мінекономрозвитку.

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
Нажаль не вдалося досягти запланованих показників щодо:

▷▷ утворення наглядових рад (6) державних унітарних підприємств та господарських

товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій (часток) належать державі,
органом управління якими є Мінекономрозвитку. Наглядові ради утворені лише на
2 державних підприємствах, що пояснюється тривалістю організаційних процедур
щодо зміни типу цих товариств з публічних на приватні. Зазначена робота буде
продовжена Міністерством за результатами аналізу річної звітності підприємств
за 2018 рік;

▷▷ ліквідації

10 державних підприємств, що входять до сфери управління
Мінекономрозвитку. Ліквідовано 3 державних підприємства. До основних причин
затримки ліквідації підприємств слід віднести: складну процедуру передачі
до архівних органів документації підприємств, що ліквідуються; необхідність
вирішення окремих спірних питань у судовому порядку; відсутність покупців на
об’єкти нерухомості у зв’язку з їх незадовільним фізичним станом та необхідність
погоджувати з Фондом держмайна зміну початкової вартості таких об’єктів.
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ЗАВДАННЯ 1.4. ПРОДОВЖЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ
■■ Економія бюджетних коштів для замовників, в
інтересах яких централізовано здійснюються
закупівлі,%
■■ Підвищення середнього показника участі в закупівлях,
учасник
■■ Зменшення частки відмінених процедур закупівлі
(визнання їх такими, що не відбулися),%

13,4

12

14

2,86

2,68

2,8

2,67

42,3

36,8

2016

2017

н.д

(факт)

prozorro

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

(факт)

26

40,9

2018

(план) (факт)

Здійснювалося подальше реформування системи
публічних закупівель:

►► продовжено реалізацію пілотного проекту з організації діяльності
централізованої закупівельної організації з метою професіоналізації
сфери публічних закупівель та опрацювання на практиці механізму
централізованих закупівель (постанова Кабінету Міністрів України
від 16.05.2018 № 377; наказ Мінекономрозвитку від 13.06.2018
№ 810). Довідково. Державною установою “Професійні закупівлі”, на
яку в рамках пілотного проекту покладено функції централізованої
закупівельної організації, було успішно проведено 14 процедур
закупівель в інтересах інших замовників-учасників пілотного
проекту, за результатами яких закуплено товарів на 34,04 млн. грн.
та досягнуто 14% економії бюджетних коштів;
►► створено правові умови для здійснення замовниками публічних
закупівель за допомогою централізованих закупівельних організацій
(постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018);
►► здійснено інтеграцію електронної системи закупівель “Prozorro” з
Державним реєстром лікарських засобів, що дасть можливість знизити
рівень зловживань під час закупівлі лікарських засобів (спільний наказ
Мінекономрозвитку та МОЗ від 05.01.2018 № 6/19, зареєстровано в
Мін’юсті 26.01.2018 за № 116/31568);
Довідково. В 2018 році порівняно з 2017 роком на 40% зменшилась
кількість лотів, у яких назва лікарських засобів вказана без зазначення
міжнародної непатентованої назви.
►► здійснено унікальний ІТ - проект щодо міграції всіх сервісів електронної
системи закупівель Prozorro з Amazon Web Services до українського
дата-центру – захищеної хмари De Novo G-Cloud, що дозволило
виконати вимоги законодавства необхідні для створення комплексної
системи захисту інформації електронної системи закупівель та подання
документів до ДСТЗІ для отримання атестату відповідності;
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►► забезпечено нормативне регулювання та технічну можливість
застосування механізму закупівлі товарів і послуг в електронній
системі закупівель за рамковими угодами (наказ Мінекономрозвитку
від 31.10.2018 № 1596);
►► забезпечено технічну можливість здійснення Державною аудиторською
службою та її територіальними органами в електронній системі
закупівель в режимі он-лайн моніторингу закупівель, у тому числі, із
застосуванням автоматичних індикаторів ризику;
Довідково. На сьогодні запроваджено 35 автоматичних індикаторів
ризиків, використання яких дає можливість автоматично виявляти
процедури закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у
сфері публічних закупівель.
►► забезпечено участь представників України у 4 засіданнях Комітету
СОТ з питань державних закупівель (м. Женева, Швейцарська
Конфедерація), під час яких було обговорено питання та пропозиції
країн-членів стосовно приєднання нових країн до Угоди СОТ та
проведено ряд двосторонніх зустрічей з делегаціями різних країн.

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
В 2018 році Мінекономрозвитку були розроблені пропозиції щодо внесення змін
до Закону України “Про публічні закупівлі” в частині гармонізації законодавства із
стандартами ЄС, а також впровадження закупівлі товарів із застосуванням електронних
каталогів. Ці пропозиції були включені до проекту Закону “Про внесення змін до Закону
України “Про публічні закупівлі”” та деяких інших законодавчих актів України”, поданого
Президентом України до Верховної Ради України як невідкладний (реєстраційний
номер 8265), який не був прийнятий Парламентом. Однак продовжуючи роботу,
спрямовану на удосконалення законодавства, Мінекономрозвитку розроблено проект
нового Закону “Про публічні закупівлі”, який передбачає комплексні зміни, пов’язані
із запровадженням спрощених закупівель, удосконаленням механізму оскарження,
посиленням відповідальності за порушення законодавства про закупівлі, а також
запровадженням електронних каталогів тощо.
Водночас поки що незадовільною залишається динаміка зміни середнього показника
участі в закупівлях та показника їх успішності. Вищезазначений законопроект зокрема,
містив норми, які мали позитивно вплинути на збільшення успішно завершених процедур
закупівель та призвести до зростання конкуренції на торгах. Однак у зв’язку з його
неприйняттям, позитивних змін шляхом впровадження інших заходів досягти не вдалось.
Поряд з цим залишається актуальним питання стосовно інтеграції електронної
системи закупівель “ProZorro” з електронними сервісами, що ведуться Мінфіном,
Держказначейством та ДФС. Вирішення зазначеного питання потребує більше часу,
враховуючи необхідність узгоджених дій з центральними органами виконавчої влади та
врегулювання технічних питань.
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ЗАВДАННЯ
1.5.
ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ
ТА
ДОСТУПНОСТІ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ ТА БІЗНЕСУ
ЧАСТКА ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ
ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ, ВИЗНАЧЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
(по площам секторів очікування та обслуговування),%
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Станом на 01.01.2019 року в Україні функціонує 778 ЦНАП, 90 віддалених робочих
місць адміністраторів ЦНАП та 3 мобільних ЦНАП, у тому числі 125 ЦНАП та 68 віддалених
робочих місць адміністраторів ЦНАП функціонує в ОТГ. Протягом року в Україні запрацювало
47 нових ЦНАП, 3 мобільних ЦНАП та 47 віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП.
Разом з цим ліквідовано 14 ЦНАП та 1 територіальний підрозділ ЦНАП, створених районними
державними адміністраціями.

створено районними
державними адміністраціями

440

778

центрів надання
адміністративних
послуг
(станом на
01.01.2019)

створено містами обласного
значення

135

134

створено містами районного
значення
створено містами, обласнми
центрами та м. Київ

69

У 2018 році через ЦНАП надано більш ніж 14 млн. послуг. В середньому щомісяця
через ЦНАП надається понад 1 млн. 300 тис. послуг. Динаміка надання послуг через ЦНАП
у порівнянні з попереднім роком зросла на 23%.

Працівники ЦНАП становлять 5774 особи, з них:
10% державні реєстратори
3% реєстратори місця проживання
11% інші працівники

13% - керівники центрів
63% адміністратори
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ЦНАП підключено:
▶▶90,1% до єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань
▶▶92,7% до Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно
▶▶20,6% до Державного земельного кадастру

▶▶15,8% до Єдиного державного
демографічного реєстру
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У напрямку підвищення якості та доступності адміністративних послуг громадянам та
бізнесу:
►► затверджено Примірне положення та Примірний регламент ЦНАП;
►► на постійній основі здійснюється моніторинг функціонування ЦНАП;
►► розроблено “Єдині вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів центрів
надання адміністративних послуг”, в якому зроблено акцент на етикет, комунікативні
та психологічні особливості взаємодії адміністраторів із відвідувачами ЦНАП.
Мінекономрозвитку на постійній основі здійснюється забезпечення функціонування
Єдиного державного порталу адміністративних послуг (24/7) та проводяться роботи
щодо розширення його функціональних можливостей, зокрема:
►► удосконалено порядок ведення Порталу, поширено сферу використання Порталу не
тільки на надання адміністративних послуг, а також на надання інших публічних послуг
та доступу до інформації про них; доповнено його структуру новими підсистемами
та модулями; визначено обов’язки держателя Порталу та його адміністратора;
уточнено механізм його наповнення суб’єктами надання адміністративних послуг
тощо (постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 395);
►► інтегровано Портал із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади та
реалізовано кабінет суб’єкта надання послуг, що на сьогодні може повністю забезпечити
подання користувачами заявок та відповідних документів в електронному вигляді до
органів державної влади та отримання результатів адміністративних послуг;
►► забезпечено доступ до інформації про послуги та замовлення їх для людей з
порушеннями зору;
►► побудовано комплексну систему захисту інформації на Порталі та отримано атестат
відповідності, зареєстрований в Адміністрації державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України 06.02.2018 за № 16228.
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активовано близько 10000 персональних кабінетів користувачів
(у 2018 році – 6289);
запроваджено можливість замовлення та отримання в
електронному вигляді 156 послуг, а саме:
безпосередньо з Порталу
100 адміністративних послуг, а саме:
▶▶ 15 послуг Мінекономрозвитку,
▶▶ 71 - НКРЕКП,
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ
▶▶ 4 - МВС,
ПОРТАЛ
▶▶ 2 - Держкомтелерадіо,
АДМІНІСТРАТИВНИХ
▶▶ 1- Держгеокадастру,
ПОСЛУГ
▶▶ 1 - Мінприроди,
▶▶ 1 - Мінсоцполітики,
▶▶ 1 - Держпраці,
▶▶ 1 - Державіаслужби,
▶▶ 3 - Нацкомфінпослуг (з них 2 послуги є комплексні в
11 сферах діяльності та 64 підсферах),
▶▶ 56 послуг за гіперпосиланнями на інших інформаційних
ресурсах органів державної влади;
реалізовано електронну чергу на прийом для отримання паспорта
громадянина України та паспорта для виїзду закордон (10 послуг
ДМС) та подання 41 звіту до НКРЕКП у сфері теплопостачання,
централізованого водопостачання та водовідведення.

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
Залишається актуальним питання стосовно забезпечення територіальної доступності
до адміністративних послуг, особливо для мешканців об’єднаних територіальних громад
(ОТГ). Вирішення цього питання потребує узгоджених дій з боку територіальних громад та
органів державної влади щодо подальшої розбудови мережі ЦНАП.
Також, з метою покращення функціонування ЦНАП необхідно впровадження
електронного документообігу, електронізація послуг, підключення ЦНАП до державних
реєстрів.
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ЗАВДАННЯ 2.1. АКТИВІЗАЦІЯ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ

■■ Питома вага валового нагромадження
основного капіталу (ВНОК) у валовому
внутрішньому продукті,%
■■ ВНОК,% до попереднього періоду

15,5
20,4

■■ Чистий притік ПІІ, млрд. дол. США
(дані НБУ)

3,3

■■ Ступінь зносу основних засобів,%

58,1

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

186

■■ Обсяг виділеної донорами міжнародної
технічної допомоги Україні, млрд. дол. США

1,25

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

26
2016
(звіт)

15,8

15,5*

Х

16,1

2,6
55,1
182
0,96
13
2017
(звіт)

(в середньому
на 13,3%
щорічно)

13,1*

6

2,4

Х

вересень
2019

190

190

0,72

0,69

10-15
2018
(план)

*Розрахунки Мінекономрозвитку за січень-вересень 2018 року на базі попередньої квартальної
звітності Держстату

26

18
2018
(факт)
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Впродовж 2018 року спостерігалося збереження високої інвестиційної активності
– реальне зростання валового нагромадження основного капіталу (ВНОК) за підсумком
січня-вересня 2018 року становило 13,1% (за розрахунками Мінекономрозвитку на
базі квартальної звітності Держстату), що в цілому відповідає цільовому індикатору,
а капітальних інвестицій у 2018 році – 16,4%.
Утриманню третій рік поспіль високої інвестиційної активності сприяло підвищення ролі
бюджетних коштів у фінансуванні інвестиційних проектів, яке також триває вже четвертий рік
і свідчить про впевненість держави у своїх можливостях забезпечити тривалий стійкий ріст і
надає шанс повернути довіру інвесторів до економічної політики держави.
У структурі капітальних інвестицій за джерелами фінансування частка коштів бюджету
збільшилась до 12,7% від загального обсягу капітальних інвестицій за січень-грудень
2018 року, також зросла частка власних коштів підприємств – до 71,3% порівняно з 69,9%
та кредитів банків та інших позик – до 6,7% порівняно з 5,3%.
Найбільший внесок до зростання капітальних інвестицій мали такі ВЕД, як переробна
промисловість (3,6 в.п.), добувна промисловість і розроблення кар’єрів (3,5 в.п.), оптова
та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (3,4 в.п.), транспорт,
складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (1,9 в.п.), інформація та
телекомунікації (1,7 в.п.).
Про покращення інвестиційної привабливості країни свідчить і підвищення кредитних
рейтингів країни провідними рейтинговими агентствами:
►►рейтинговим агентством Moody’s підвищено суверенний рейтинг України з Caa2
(позитивний) у 2017 році до Саа1 (стабільний) у 2018 році;
►►рейтинговим агентством Rating and Investment Information, Inc. (R&I) підвищено рейтинг
України в іноземній валюті до рівня “ССС+” з рівня “ССС” та підтверджено стабільний
прогноз;
►►Україна посіла 83 місце з 140 в рейтингу глобальної конкурентоспроможності економіки
(Global Competitiveness Index) та покращила свої позиції за рівнем адаптації технологій
(з 81 місця до 77) та за рівнем інфраструктури (з 78 місця до 57).
Для забезпечення покращення інвестиційного клімату в економіці, вдосконалення
нормативно-правового середовища, Мінекономрозвитку здійснено низку заходів:
►►підписано 18 міжнародних угод та інших двосторонніх документів для фінансування
нових програм допомоги Україні та розвитку фінансового та технічного співробітництва з
ЄС, США, КНР, ФРН, Кореєю, МБРР, ОЕСР на загальну суму 392,5 млн. дол. США;
►►запроваджено національну систему моніторингу та контролю програм прикордонного
співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 для фінансування
проектів прикордонного співробітництва, спрямованих на соціально-економічний
розвиток прикордонних регіонів України;
►►затверджено результати перших конкурсів по програмах “Україна – Польща – Білорусь
2014–2020”, “Басейн Чорного моря 2014–2020”, “Україна – Угорщина – Словаччина
– Румунія 2014–2020”, відповідно до яких українські установи братимуть участь у
94 проектах із часткою грантового фінансування для України у сумі 60,8 млн. євро;
►►розпочато проведення 2 нових конкурсів по програмах “Україна – Польща – Білорусь
2014–2020”, “Басейн Чорного моря 2014–2020” на загальну суму 24,5 млн. євро;
►►удосконалено механізми підготовки, виконання та проведення моніторингу програм
секторальної бюджетної підтримки ЄС в Україні для покращення їх результативності в
частині посилення виконавської дисципліни щодо повноти та своєчасності реалізації
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заходів, якими обумовлюється отримання від ЄС фінансових ресурсів до державного
бюджету України, належного виконання міжнародних зобов’язань України та фактичної
вибірки коштів за програмами секторальної бюджетної підтримки відповідно до обсягів,
запланованих в угодах про фінансування з ЄС (постанова Кабінету Міністрів України
від 29.08.2018 № 702);
►►проведено 7 спільних з донорами переглядів портфеля проектів МТД, що реалізуються в
Україні (ЄС, МБРР, АМР США, ФРН, Швеція).
У 2018 році Мінекономрозвитку залучило міжнародну технічну допомогу від:
►►організацій системи ООН на період 2018 - 2022 років у сумі 675 млн. дол. США, за
рахунок яких в 2018 році розпочато 15 нових проектів загальною кошторисною вартістю
33,2 млн. дол. США у сферах: сталого економічного розвитку, навколишнього середовища
і зайнятості, забезпечення рівного доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального
захисту, боротьби зі злочинністю тощо;
►►ЄС на 2019-2024 роки у розмірі 272,5 млн. євро, з яких 104 млн євро - на підтримку
енергоефективності; 55,5 млн. євро - на підтримку державного управління
фінансами для України; 37 млн. євро - на підвищення потенціалу органів державної
влади України щодо виконання Угоди про асоціацію та ПВЗВТ; 58 млн євро на підвищення ефективності реформ у сфері професійно-технічної освіти в Україні;
18 млн євро - для професійних обмінів та короткострокового професійного стажування у
країнах-членах ЄС;
►►Уряду
США 78 млн. дол. США
додаткової
технічної допомоги, з яких:
23,6 млн. дол. США - на покращення законодавчого та стратегічного середовища
відповідно до європейських стандартів, удосконалення функцій громадського нагляду
та участі громадян у процесах врядування, зростання рівня підзвітності Уряду
України громадянам та дотримання норм верховенства права; 54,4 млн дол. США - на
підвищення доступності інвестицій для потреб середнього класу, який нині формується
в Україні; зміцнення потенціалу приватного сектору економіки, підвищення рівня
енергетичної безпеки та збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва;
►►МБРР у розмірі 3,3 млн. дол. США для поліпшення доступу вразливих груп населення
до соціальних послуг в обраних громадах; надання методологічної підтримки у проведенні
Всеукраїнського перепису населення та формуванні статистики народонаселення.
У напрямі розвитку державних інвестиційних проектів у 2018 році:
►►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. Відбір здійснюється у поточному році на плановий та
наступний за плановим два бюджетні періоди.
■■ Кількість державних інвестиційних
проектів, які розглянуто до участі у
відборі на наступні 3 роки
■■ Кількість державних інвестиційних
проектів, які допущено для участі у
відборі на наступні 3 роки на основі
повної інформації про майбутні витрати
на їх реалізацію

47
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40
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2017
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■■ Кількість проектів, які на підставі рішення
попереднього року Міжвідомчої комісії
з питань державних інвестиційних
проектів, отримали державні капітальні
вкладення у державному бюджеті на рік
■■ Загальна потреба у державних
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►►впроваджено систему моніторингу державних інвестиційних проектів для виявлення
проектів з високим ризиком невиконання, результати якого розміщувалися на офіційному
веб-сайті Мінекономрозвитку;
►►задля розвитку інвестиційної інфраструктури зареєстровано 9 індустріальних парків
(2017 році – 13, у 2016 році – 3, у 2015 році – 0, у 2014 році (Держінвестпроект) - 12),
що дозволить створити до 13 тис. нових робочих місць та залучити інвестиції у розвиток
бізнесу на їх території (всього до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено
38 таких парків, у 17-ти – визначено керуючі компанії, у 5-х є учасники);
►►за кошти ДФРР всього було профінансовано проекти регіонального розвитку, пов’язані із
індустріальними парками на суму:
▬▬ у 2016 році – 3 проекти на загальну суму 4,35 млн. грн;
▬▬ у 2017 році такі проекти не фінансувалися;
▬▬ у 2018 році - 1 проект в обсязі 2,05 млн. гривень;
►►у 3-х індустріальних парках обрано керуючі компанії (ІП “Коростень”, ІП “Фастіндастрі”,
ІП “Вінницький кластер холодильного машинобудування”);
►►у 2-х індустріальних парках з’явилися учасники (ІП “Новодністровськ”, ІП “Вінницький
кластер холодильного машинобудування”);
►►створено в рамках провадження виробничо-господарської діяльності 207 нових робочих
місць в ІП “Вінницький кластер холодильного машинобудування” (учасник ІП – ТОВ “Грін
Кул”);
►►у ІІ – V кварталі 2018 року профінансовано роботи з облаштування територій
індустріальних парків за рахунок усіх джерел фінансування на суму понад
20 млн. гривень.
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У напрямі розвитку державно-приватного партнерства:
►► прийнято у першому читанні, розроблений Мінекономрозвитку, проект Закону “Про
концесії” (реєстраційний номер 8125), який вносить зміни до близько 30 законодавчих
актів, у тому числі Закону України “Про державно-приватне партнерство”, з метою
забезпечення системного підходу до врегулювання відносин залучення приватного
бізнесу до реалізації проектів державно-приватного партнерства в усіх сферах;
►► утворено Агенцію з питань підтримки державно-приватного партнерства, завданням
якої стане підготовка проектів ДПП, направлених на розбудову транспортної та
соціальної інфраструктури, у т. ч. житлово-комунальної сфери, надання якісних
суспільних послуг, і в кінцевому підсумку приріст інвестицій, нових робочих місць,
зростання надходжень до бюджетів.

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
Незважаючи на покращення інвестиційного клімату у 2018 році не вдалось переломити
тенденцію незначного притоку прямих іноземних інвестицій, яка склалась в Україні, починаючи
з 2014 року. За даними НБУ сальдо прямих іноземних інвестицій у 2018 році становило
2,4 млрд. дол. США.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку України на 31.12.2018 за даними Держстату становив
32291,9 млн. дол. США. Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були спрямовані
до підприємств промисловості – 33,0% та установ та організацій, що здійснюють оптову та
роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 16,7%.
До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 27,5% обсягу залучених з початку
інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку України на
30.12.2018, Нідерланди – 21,9%, Велика Британія – 6,1%, Німеччина – 5,2%, Швейцарія –
4,8%, Віргінські Острови (Брит.) – 4,1% і Австрія – 3,1%.
Серед основних стримуючих притік прямих іноземних інвестицій в Україну
факторів слід назвати: триваючі військові дії на території України, невирішення питання
вільного обігу землі, політична невизначеність у зв’язку із виборами, які відбудуться у
2019 році, гальмування проведення великої приватизації, окремі обмеження руху капіталу,
недовіра інвесторів до судової системи.

ЗАВДАННЯ 2.2. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ, ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
■■ Наукоємність валового внутрішнього
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У 2018 році Мінекономрозвитку продовжено реформування сфери охорони
інтелектуальної власності.
Парламентом ухвалено, розроблений Мінекономрозвитку Закон України
“Про
ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і
(або) суміжних прав”, який забезпечує можливість реформування системи колективного
управління в Україні з урахуванням вимог законодавства ЄС щодо прозорості
та
ефективності
діяльності організації колективного управління, їх підзвітності
правовласникам; встановлення процедури контролю за діяльністю організацій колективного
управління з боку Мінекономрозвитку, а також чіткого розмежування сфер добровільного,
розширеного та обов’язкового колективного управління.
На виконання норм зазначеного Закону, Мінекономрозвитку:
►► розробило та внесло на розгляд Уряду проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (щодо
встановлення тимчасових ставок винагороди на випадок неуспішних переговорів
між організацією колективного управління і користувачем);
►► затвердило своїми наказами:
▬▬ “Порядок ведення Реєстру організації колективного управління”, який забезпечив
умови для здійснення Мінекономрозвитку реєстрації організацій колективного
управління (від 21.11.2018 № 1741);
▬▬ “Порядок
рейтингового
голосування, мінімальної кількості творів та
максимальної кількості авторів відповідних видів творів для цілей рейтингового
голосування для визначення осіб, які братимуть участь у зборах делегатів
з числа правовласників – фізичних осіб, які передали в управління державній
організації “Українське агентство з авторських та суміжних прав” належні їм
майнові авторські права”, який забезпечив умови для приведення колективного
управління майновими авторськими правами, що здійснюється Державною
організацією “Українське агентство з авторських та суміжних прав”, у відповідність
із вимогами нового законодавства щодо колективного управління (від 08.10.2018
№ 1462);
Також Парламентом ухвалено, розроблений Мінекономрозвитку Закон України “Про
внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”, який дозволить власникам
прав на об’єкти авторського права і суміжних прав самостійно здійснювати контроль за
реалізацією норм закону в частині видачі контрольних марок (реалізація положень Закону
дозволить уникнути застосування до України економічних санкцій з боку Уряду США,
забезпечить виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань).
Створення високотехнологічних виробництв неможливе без дієвої системи захисту прав
авторів та винахідників. Тому Мінекономрозвитку започаткувало цілий комплекс заходів,
зокрема:
►► Урядом подані до Парламенту, розробленні Мінекономрозвитку, законопроекти
щодо вдосконалення правової охорони винаходів і корисних моделей, промислових
зразків, знаків для товарів і послуг та авторського права і суміжних прав:
▬▬ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації
окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної
власності”, метою якого є узгодження положень законодавства України у сфері
охорони прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні
марки з правом Європейського Союзу, та імплементація відповідних положень
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (реєстраційний номер 9385);
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▬▬ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання
питань авторського права і суміжних прав”, метою якого є приведення національного
законодавство до положень законодавства Європейського Союзу, що регулює
відповідні правовідносини; запровадити дієві механізми посилення охорони та
захисту прав та інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав, узгодити
національні акти законодавства між собою, що сприятиме охороні та захисту
авторського права і суміжних прав, збереженню та розвитку інтелектуальної
діяльності авторів, виконавців та інших творців (реєстраційний номер 7539);
►► утворено Державну організацію “Національний офіс інтелектуальної власності”
та затверджено її Статут. Національний офіс забезпечить функціонування
мережі центрів підтримки технологій та інновацій, створення якої започатковано
Мінекономрозвитку спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності
(наказ Мінекономрозвитку від 24.05.2018 № 718);
►► утворено Раду з питань інтелектуальної власності, діяльність якої направлена
на реалізацію положень Концепції реформування державної системи правової
охорони інтелектуальної власності в Україні (постанова Кабінету Міністрів України
від 07.02.2018 № 90). На першому засіданні Ради (червень 2018 р.) під головуванням
Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі
України С. І. Кубіва ухвалено ряд важливих рішень, з питань: проведення інвентаризації
об’єктів права інтелектуальної власності, які створено за державні кошти;
запровадження інституту державних інспекторів з питань інтелектуальної власності;
затвердження Плану дій щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в
Україні;
►► підписано меморандуми про взаєморозуміння між Мінекономрозвитку та Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності щодо створення центрів підтримки технологій та
інновацій в Україні та щодо альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної
власності;
►► створено Фонд державного стимулювання створення і використання винаходів
(корисних моделей) та промислових зразків. Мета - покращення інвестиційного
клімату та впровадження ефективного механізму підтримки та захисту об’єктів права
інтелектуальної власності в Україні. Бюджет - 100 млн. грн. Оператор - Державна
інноваційна фінансово-кредитна установа. Реалізація проекту сприятиме збільшенню
кількості впроваджених об’єктів права інтелектуальної власності у реальному секторі
економіки, збільшенню розроблених та впроваджених проектів, пов’язаних зі створенням
та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау
та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, покращенню інвестиційного
клімату в Україні, підвищенню інформаційної обізнаності щодо комерціалізації стартапів
та об’єктів права інтелектуальної власності (постанова Кабінету Міністрів України
від 20.06.2018 № 500);
►► затверджено наказами Мінекономрозвитку:
▬▬ “Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання
створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків”
(від 12.12.2018 № 1879);
▬▬ “Порядок наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання
створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків”
(від 14.12.2018 № 1888);
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▬▬ “Умови конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і
використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків” (від 14.12.2018
№ 1889);
▬▬ утворено конкурсну комісію з відбору проектів для державного стимулювання
створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків та
затверджено Положення про неї (від 20.12.2018 № 1940).
У напрямі розвитку інновацій:
►► утворено робочі групи з підготовки законопроектів “Про розвиток інновацій”,
“Про венчурний капітал” та “Про підтримку стартапів” (відповідними наказами
від 18.10.2018 № 1514 та № 1515);
►► утворено Фонд розвитку інновацій (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 07.11.2018 № 895).

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
Протягом року Мінекономрозвитку пропонувало Парламенту ухвалити ряд
законопроектів, зокрема проекти Законів “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо імплементації окремих положень законодавства Європейського
Союзу у сфері інтелектуальної власності” (реєстраційний номер 9385), “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової
охорони географічних зазначень” (реєстраційний номер 6023), “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на
компонування напівпровідникових виробів” (реєстраційний номер 5694) метою яких є
підвищення рівня правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності в Україні та
приведення українського законодавства у відповідність до норм Європейського Союзу.
З різних причин у 2018 році їх ухвалити не вдалося.
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ЗАВДАННЯ
3.1.
РОЗВИТОК
ПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА, В Т. Ч. ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО
КОМПЛЕКСУ

■■ Приріст/зниження обсягу виробництва
промислової продукції,%

2.8

■■ Частка валової доданої вартості виробництва
з використанням технологій високого та
середньо-високого рівня у структурі валової
доданої вартості в цілому в економіці,%
3,1
■■ Приріст/зниження обсягу виробництва
продукції машинобудування,%
■■ Матеріалоємність ВВП,%
■■ Енергоємність ВВП (т н.е. на тис. дол. США
за ВВП ПКС 2011)
■■ Кількість проведених торговельних
розслідувань (переглядів), для захисту
українських виробників на внутрішньому
ринку, одиниць

3,2

х

7,9

в середньому
на 7 – 10
щорічно

2
0,89

0,87

1,6

грудень 2019

1,6

0,89

грудень 2019

х

грудень 2019

0,288

0,267

6

6

6

2017 рік
(факт)

2018 рік
(план)

2016 рік
(звіт)
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0.4

в середньому
на 4,5 –7,5
щорічно

5
2018 рік
(факт)
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За уточненими даними Держстату у 2018 році відбулося прискорення зростання
промислового виробництва до 1,6% у порівнянні зі зростанням на 0,4% у 2017 році.
Зростання обсягів виробництва продемонстрували всі основні агреговані види
діяльності: постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зростання
на 2,8% у 2018 році на тлі більшого попиту на енергоресурси й розвитку альтернативних
джерел енергії, добувна промисловість – на 2,4% з урахуванням відкриття нових родовищ
та інтенсифікації видобутку на основі діючої ресурсної бази, переробна промисловість –
на 1,1% в умовах розширення внутрішнього попиту (інвестиційна активність підприємств та
покращення купівельної спроможності населення), відкриття нових виробничих потужностей
та сприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури.
ВИДИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
% до відповідного періоду попереднього року

2018 рік

2017 рік

хімічна продукція
автотранспортні засоби, причепи і напівпричепи
та інші транспортні засоби
меблі, ремонт і монтаж устаткування
добування вугілля
кокс та продукти нафтоперероблення
машини і устаткування
добування нафти та природного газу
постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря
добування металевих руд
вироби з деревини та поліграфія
фармацевтична продукція
виробництво гумових та пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції
харчова промисловість
текстильна промисловість

-18,0

-13,0

-8,0

-3,0

2,0

7,0

12,0

17,0

Джерело: Держстат

Загалом у переробній промисловості найбільше зростання спостерігалося у хімічному
виробництві – на 17,4% , виробництві меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу – на 5,6%,
виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення – на 3,5%, виробів з деревини та
поліграфічної діяльності – на 2,5% та виробництві фармацевтичних продуктів – на 1,1%.
В умовах активізації державної інвестиційної політики та відповідно збільшення
обсягів інвестування інфраструктурних проектів, виробництва військової техніки, а також
поширення кооперації між вітчизняними виробниками та покращення якості вітчизняної
інвестиційної продукції, збільшилося виробництво окремих підвидів машинобудування.
Зростання спостерігалося у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
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та інших транспортних засобів – на 9,8% та у виробництві машин і устаткування, не
віднесених до інших угрупувань – на 3,3%. Підтримкою розвитку даних підвидів переважно
виступав внутрішній попит у напрямку оновлення рухомого складу на підприємствах
транспорту (зокрема, залізничного), подальша реалізація державної політики у напрямку
активної підтримки вітчизняних виробників, а також проведення реконструкції виробничих
потужностей на окремих підприємствах, збільшенням обсягів нових замовлень й іноземних
замовлень, розвиток оборонно-промислового комплексу країни.
Разом з тим, у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції спостерігалося
зменшення на 0,3%, що, в першу чергу, зумовлено довготривалими циклами виробництва
специфічної продукції оборонного призначення, які виробляються на виконання державного
замовлення. Продовжилося падіння у виробництві електричного устаткування – на 17,5%,
що, насамперед, обумовлено високою конкуренцією з боку імпортних аналогів.
З урахуванням дії комплексу чинників у 2018 році обсяги виробництва машинобудування
збільшилися на 1,6%.
Також 2018 рік відзначився подальшими структурними змінами у промисловому
виробництві на користь збільшення частки переробної промисловості (з 65% до всієї
реалізованої продукції у 2017 році до 65,3% у 2018 році). Серед підвидів переробної
промисловості збільшення частки відбулося у металургійному виробництві, виробництві
готових металевих виробів, крім машин і устаткування (з 18,2% у 2017 році до 18,5%
у 2018 році); машинобудуванні, крім ремонту та монтажу машин і устаткування (з 7%
у 2017 році до 7,2% у 2018 році); виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції (з 5,1% у 2017 році до 5,2% у 2018 році). Водночас
частка виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зменшилася (з 21%
у 2017 році до 20,2% у 2018 році).
Протягом 2018 року за активної участі Мінекономрозвитку здійснювалась підтримка
українських виробників:
►► збільшено кількість суб’єктів літакобудування до 42 підприємств, щодо яких
запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки (до 1 січня 2025 року
звільняються від: оподаткування прибутку підприємства; податку на додану
вартість; сплати земельного податку; сплати ввізного мита за умови дотримання
вимог щодо обсягів ввезення та цільового використання на митну територію України
товарів суб’єктами літакобудування для виробництва, ремонту, переобладнання,
модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів)
(постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 349);
►► оптимізовано процедури імпорту компонентів для потреб виробництва автомобілів
і використання цих компонентів у виробничих процесах (постанова Кабінету
Міністрів України від 16.05.2018 № 483);
►► на Європейській платформі співпраці кластерів зареєстровано 19 українських
кластерів, які працюють в різних регіонах країни та у різних сферах економічної
діяльності, зокрема, в авіакосмічному, агропромисловому секторі, які мають
можливість інтегруватися до європейської та міжнародної кластерної спільноти,
отримувати фінансову та технічну підтримку в рамках програми сусідства
ЄС (ознайомитися можна за посиланням: goo.gl/NxHTuH);
►► в рамках інтеграції України до Європейської платформи смарт-спеціалізацій у
трьох регіонах (Харківська, Закарпатська та Черкаська області) реалізовано пілотні
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проекти запровадження смарт-спеціалізації промисловості – розроблено проект
методики розвитку кластерів та визначення смарт-спеціалізацій регіонів;
►► доповнено перелік підприємств, які отримують в якості сировини для виробництва
в хімічній промисловості речовини, що використовуються як компоненти моторних
палив та визначено обсяги квот на відвантаження, ввезення хімічної сировини
для підприємств, зокрема, бензолу, суміші ароматичних вуглеводнів та інших з
метою створення оптимальних умов для забезпечення підприємств хімічної галузі
сировиною, що забезпечить конкурентні переваги для вітчизняних виробників
(постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 р. № 1155);
►► продовжено термін дії переліку відходів та брухту чорних і кольорових металів,
операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово звільняються
від обкладення податком на додану вартість до 1 січня 2022 року, відповідно до
норм Податкового кодексу з метою ліквідації схем ухилення від оподаткування
та мінімізації податкових зобов’язань з податку на додану вартість при здійсненні
операцій з постачання, у тому числі операцій з імпорту, зокрема, відходів та брухту
чорних і кольорових металів (постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018
№ 1177);
►► доповнено перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового
комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного
бюджету, та удосконалено положення про комісію з формування зазначеного
переліку (наказ Мінекономрозвитку від 16.03.2018 № 371);
Довідково. У 2018 році до оновленого переліку техніки та обладнання включено
9254 одиниці сільгосптехніки та обладнання 141 українських заводів-виробників
(в 2017 році – 2094 та 60 відповідно).
►► розроблено законопроекти, спрямовані на удосконалення правового поля у
сфері інструментів торговельного захисту з метою забезпечення добросовісного
конкурентного середовища на внутрішньому ринку України. Зокрема, передбачено
удосконалення правил і процедур проведення антидемпінгових, антисубсидиційних,
спеціальних розслідувань та прийняття рішень в рамках таких розслідувань з
урахуванням норм СОТ та кращої світової практики (законопроекти України:
”Про захисні заходи“ (реєстраційний номер 8102), ”Про захист від субсидованого
імпорту“ (реєстраційний номер 8103), ”Про захист від демпінгового імпорту“
(реєстраційний номер 8104), ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у сфері торговельного захисту“ (реєстраційний номер 8105), ”Про внесення
змін до Митного кодексу України щодо торговельного захисту“ (реєстраційний
номер 8106);
►► ухвалено Стратегію відродження українського авіабудування на період до
2022 року та План заходів з її реалізації (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 10.05.2018 № 429);
►► розроблено та направлено до Кабінету Міністрів України проект розпорядження
Кабінету Міністрів України ”Про схвалення Стратегії розвитку промислового
комплексу України на період до 2025 року“, прийняття якого дасть змогу сформувати
та імплементувати комплексну середньострокову систему заходів органів державної
влади та місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення сталого
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всеохоплюючого розвитку промисловості України. Послідовна реалізація Стратегії у
середньостроковій перспективі дозволить суттєво скоротити економічне відставання
України від розвинутих країн та забезпечити подальше стале, інноваційне та
інтенсивне зростання економіки, підвищення економічної стійкості, соціальних
стандартів і безпеки держави. Реалізація Стратегії передбачає досягнення
індикативних показників, які дадуть змогу оцінити результати проведення державної
політики розвитку промислового комплексу.
У сфері оборонно-промислового комплексу Мінекономрозвитку здійснювалися
наступні заходи:
►► Урядом ухвалено законопроект ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій
в оборонно-промисловий комплекс“ (реєстраційній номер 9401), який формує
законодавчі передумови для створення спільних підприємств в обороннопромисловому комплексі і одночасно унеможливлює заснування спільних оборонних
підприємств із державою-агресором;
►► профінансовано проекти відновлення, модернізації та створення нових виробничих
потужностей на підприємствах оборонно-промислового комплексу (виділено
3 млрд. гривень), зокрема виробництво високоточного озброєння “Вільха”, “Нептун”,
набоїв, бронетанкової техніки;
►► схвалено Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України на період
до 2028 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 442-р);
►► за ініціативи Мінекомнорозвитку Урядом ухвалено низку нормативно-правових
актів, які спрямовано на запровадження системного підходу до оптимізації процедур
закупівлі продукції оборонного призначення в іноземних суб’єктів господарювання;
►► удосконалено порядок надання повноважень вітчизняним оборонним підприємствам
різних форм власності на імпорт товарів військового призначення для використання
у власному виробництві та експорт товарів військового призначення власного
виробництва (постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 805);
►► оптимізовано процедури отримання Україною офсету в результаті імпортних
закупівель продукції оборонного призначення на суму, що перевищує 5 млн. євро
(постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 № 773);
►► удосконалено процедуру закупівлі товарів робіт і послуг оборонного призначення,
а саме надання можливості державним замовникам з оборонного замовлення
укладати державні контракти безпосередньо з іноземними постачальниками (Закон
України від 17.01.2019 № 2672-VIII);
►► розроблено проект Закону України ”Про внесення змін до деяких законів України щодо
військових стандартів“ (реєстраційній номер 8370), яким пропонується врегулювати
питання розроблення, скасування, відновлення дії, прийняття, розповсюдження та
застосування військових стандартів, у тому числі розроблених на основі стандартів
НАТО і стандартів у сфері оборони держав-членів НАТО;
►► забезпечено прийняття 47 документів НАТО зі стандартизації (STANAG) як
національних стандартів.

38

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3.
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
Незважаючи на досягнуте прискорення зростання промисловості у 2018 році, вплив
як ситуативних, так і системних стримуючих чинників не дозволив забезпечити досягнення
цільового рівня розвитку промислового виробництва (1,6% проти 4,5-7,5% в середньому
щорічно).
Так, у 2018 році продовжився негативний тиск з боку Російської Федерації (зокрема, були
введені обмеження переміщення великотоннажних суден внаслідок побудови Керченського
мосту, а також блокування діяльності морських портів Азовського моря), що позначився на
ускладненні діяльності економічних суб’єктів України та відповідно результатах діяльності
окремих галузей промисловості. Найбільше негативний вплив від даних чинників відчули
підприємства металургійного виробництва (у 2018 році обсяги виробництва металургії на
тлі сприятливої зовнішньої кон’юнктури зросли лише на 0,6%).
Також стримуючими чинниками залишаються: висока затратність виробництва,
зношеність основних фондів, висока конкуренція (зокрема, з боку імпортної продукції),
значна залежність від умов функціонування та сировини. Саме останній чинник найбільше
позначився на діяльності харчової промисловості. У 2018 році виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів зменшилося на 1,5% через низький урожай
соняшнику у 2017 році та цукрових буряків у 2018 році.

ЗАВДАННЯ 3.2. РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ
■■ Темпи приросту фізичних обсягів експорту
товарів та послуг, у % попереднього року
■■ Частка товарів виробництва з використанням
технологій високого та середньовисокого
рівня у структурі експорту товарів,%
■■ Питома вага експорту товарів до ЄС в
загальному обсязі експорту товарів,%

в середньому
на 5%
щорічно

-1,8

3,8

17,3

16,8

х

17,0

37,1

40,5

41

42,6

17

15

17

11

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

31

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

16

17

17

2016 рік
(звіт)

2017 рік
(факт)

2018 рік
(план)

-5,0*

2018 рік
(факт)

*Розрахунки Мінекономрозвитку за січень-вересень 2018 року на базі попередньої квартальної
звітності Держстату

Динаміка зовнішньої торгівлі в цілому була позитивною внаслідок зростання цін
на світових ринках на певну продукцію українського експорту. Так, у 2018 році вартісний
обсяг експорту товарів та послуг (за даними Національного банку) збільшився на 9,5%.
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Найбільша питома вага в експорті товарів спостерігалась за групами товарів “Продовольчі
товари та сировина для їх виробництва” та “Чорні й кольорові метали та вироби з них”.
Продовжувалась тенденція зростання обсягів зовнішньої торгівлі до країн ЄС:
►► за результатами 2018 року Європейський Союз залишається найбільшим
торговельним партнером України з питомою вагою у зовнішній торгівлі товарами та
послугами України у 41,1%, в тому числі в експорті товарів і послуг – 40,3%;
►► зберігається позитивна динаміка зростання обсягів експорту товарів та послуг до ЄС
– за 2018 рік обсяги експорту товарів і послуг до ЄС збільшилися на 14,3%.
Також має місце тенденція щодо збільшення частки товарів виробництва з використанням
технологій високого та середньовисокого рівня у структурі експорту товарів з України, яка за
підсумками 2018 року склала 17% проти 16,8% у 2017 році.
З метою розвитку експорту Мінекономрозвитку:
►► створено Експортно-кредитне агентство (постанова Кабінету Міністрів України
від 07.02.2018 № 65);
►► розроблено проект Закону України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного
агентства“ (реєстраційний номер 8318);
►► утворено Державну установу ”Офіс з просування експорту України“
(наказ Мінекономрозвитку України від 23.06.2018 № 864), яка буде функціонувати
як ”єдине вікно“ допомоги українським експортерам у виході на іноземні ринки, а
також стане сучасним інструментом просування української експортної продукції за
кордоном;
►► забезпечено завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем
(Угода підписана 21.01.2019);
►► активізовано переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Туреччиною;
►► розроблено концепцію Національного павільйону на Всесвітній виставці “Експо –
2020” в м. Дубай;
►► презентовано спільно з Офісом з просування експорту при Мінекономрозвитку
Національний стенд України у рамках виставки China International Import Expo
(5-10.11.2018, м. Шанхай (КНР). На Національному стенді України під час роботи
виставки були представлені можливості, які Україна може запропонувати потенційним
імпортерам та інвесторам у наступних галузях: харчова і переробна промисловість,
машинобудування, креативні індустрії, інформаційно-комунікаційні технології (IT та
інновації), туризм та освіта. Українська експозиція вперше на міжнародному заході
такого рівня була представлена під єдиним експортним брендом “Trade with Ukraine”. У
результаті участі України у Китайській міжнародній імпортній виставці було досягнуто
домовленості про подальше поглиблення співробітництва у торговельно-економічній
сфері з КНР, представлено на гідному рівні експертний та інвестиційний потенціал
України, започатковані ділові контакти з провідними китайськими компаніями та
підприємствами з метою подальшого просування українських товарів та послуг на
китайський багатомільярдний ринок збуту;
►► проведено три раунди національних консультацій з розробки секторальних
експортних стратегій у сферах: машинобудування; інформаційно-комунікаційні
технології; технічне обслуговування та ремонт повітряних суден; креативні індустрії,
40

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3.
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

а також крос-секторальних стратегій: інновації для експорту; вдосконалення
навичок; транспортування та спрощення умов торгівлі; торговельна інформація
та просування експорту;
►► започатковано роботу Ради з міжнародної торгівлі, як єдиної платформи взаємодії з
розвитку міжнародної торгівлі в Україні.
1 лютого 2018 року Україна набула статусу учасниці Регіональної конвенції про пан-євросередземноморські преференційні правила походження. Використання ідентичних правил
походження та діагональної кумуляції дозволить експортувати товари за преференційними
ставками мита, що збільшить вигоди для національних експортерів. З метою впровадження
правил походження, передбачених Конвенцією Пан-Євро-Мед, в Угоди про вільну торгівлю
України з іншими учасницями Конвенції:
►► 21 листопада 2018 року схвалено рішення Підкомітету Україна – ЄС з питань митного
співробітництва щодо заміни Протоколу І ”Щодо визначення концепції ”походження
товарів“ і методів адміністративного співробітництва“ до Угоди про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом на правила походження Конвенції, та
з 1 січня 2019 року розпочато застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед між
Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі;
►► проведено переговори з Грузинською стороною та узгоджено проект Протоколу
про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про
вільну торгівлю від 9 січня 1995 року (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16.01.2019 № 13-р).
З метою забезпечення реалізації торговельно-економічних інтересів і формування
режиму найбільшого сприяння для товарів і послуг на зовнішніх ринках Мінекономрозвитку
спрямовувало зусилля на покращення умов доступу вітчизняних виробників до відповідних
ринків, зокрема:
►► розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо дерегуляції та лібералізації адміністративних послуг у сфері
зовнішньоекономічної діяльності” (реєстраційний номер 9388), метою якого є
лібералізація та дерегуляція законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
удосконалення інституту нетарифного регулювання;
►► затверджено зміни до Порядку забезпечення захисту прав та інтересів України
в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі, зокрема
врегульовані питання діяльності міжвідомчих робочих груп, а також забезпечення
координації та узгодженості дій заінтересованих органів та організацій при
урегулюванні торгових суперечок в рамках СОТ (постанова Кабінету Міністрів
України від 24.10.2018 № 861);
►► схвалено сторонами Дорожню карту (Матрицю) Діалогу Україна – ЄС високого рівня
щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості;
►► започатковано діалог з Британською стороною щодо умов торгівлі між сторонами
та збереження режиму преференційної торгівлі після виходу Великої Британії з ЄС;
►► здійснено комплекс заходів щодо модернізації інструменту спільних міжурядових
комісій для підвищення ефективності його застосування при просуванні інтересів
держави в економічній сфері (постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2018
№ 505);
►► організовано та проведено 27 засідань спільних міжурядових комісій та їх робочих
органів, що на 7 заходів більше, ніж у попередньому році. Зокрема, започатковано
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роботу Спільної комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва
між Урядом України та Урядом Держави Катар (Перше інавгураційне засідання
проведено 14-15 листопада 2018 року в м. Доха).
У сфері захисту українського експортера на зовнішніх ринках:
►► забезпечено збереження та покращено умови доступу української продукції вартістю
близько 1,65 млрд. дол. США на ринках Туреччини (мідний дріт), Індії (акрилове
волокно), Європейського Союзу (феросиліцій та металопродукція) та США (нітрат
амонію, трубна продукція);
►► Україна отримала індивідуальні квоти за 12 категоріями товарів щодо імпорту
української металопродукції;
►► взято участь у 11 процедурах врегулювання суперечок СОТ (у якості позивача,
відповідача, третьої сторони) з метою відстоювання інтересів українських експортерів
на зовнішніх ринках (6 у якості позивача, 2 – відповідача та 3 – третьої сторони).
Зокрема, здійснювалась протидія торговельної агресії Росії в ході оскарження
обмежувальних заходів щодо: (1) імпорту нітрату амонію, (2) імпорту залізничного
рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання, (3)
обмеження транзитного руху та (4) імпорту та транзиту певної української продукції.
Протягом 2018 року Мінекономрозвитку проводилась робота з метою
забезпечення доступу українських товарів на ринки США та ЄС у рамках наступних
справ торговельного захисту:
▬▬ в США антидемпінгові справи щодо нітрату амонію, трубної продукції,
катанки, арматури, а також розслідування щодо загрози національній
безпеці США з боку імпорту металу;
▬▬ в ЄС антидемпінгові справи щодо феросиліцію, безшовних труб,
гарячекатаному прокату, а також захисне розслідування щодо деяких видів
металопродукції.
За результатами діяльності Мінекономрозвитку щодо збереження та
покращення умов доступу української продукції на ринок США та країн ЄС
у 2018 році слід відзначити наступні позитивні зміни у торгівлі:
▬▬ 04.04.2018 Європейська комісія припинила антидемпінгове розслідування
стосовно імпорту до країн ЄС феросиліцію українського походження;
▬▬ за результатами п’ятирічного перегляду антидемпінгових заходів
щодо нітрату амонію у зв’язку з закінченням строку їх застосування,
Міністерством торгівлі США було прийнято рішення про припинення з
12.06.2018 застосування заходів щодо українського товару (антидемпінгові
заходи щодо нітрату амонію були запроваджені в США у 2001 році зі ставкою
мита 156,29%);
▬▬ за результатами опрацювання із американською стороною питання щодо
імпорту сталевих труб з України 02.07.2018 Міністерством торгівлі
США прийнято рішення про продовження дії Угоди про цінові зобов’язання
стосовно імпорту сталевих труб з України ще на один рік, до 10.07.2019.
Таким чином, українські виробники трубної продукції можуть і надалі
поставляти свій товар без сплати антидемпінгового мита.
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В рамках реалізації Мінекономрозвитку зовнішньоекономічної політики,
забезпечення ефективності заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
було надано наступні адміністративні послуги:
9,360
7,020
12

■■ Ліцензії на експорт/імпорт товарів

6,240

9

8

9,360
12

■■ Спеціальні ліцензій на імпорт

х
4 547,889

■■ Разові індивідуальні ліцензії на
здійснення резидентами майнових
інвестицій за межами України

1,920

5

х

1,152

2

2018

2017

Надходження коштів до
бюджету (тис.грн.)

Оформлено (шт.)

255,06
211,38

195,00
119,340

250

153

2016

Оформлено (шт.)

■■ Висновки щодо продовження
строків розрахунків за
зовнішньоекономічними
операціями

624

563

2016

■■ Ліцензії на право
імпорту, експорту
спирту етилового,
коньячного і плодового,
спирту етилового
ректифікованого
виноградного,
спирту етилового
ректифікованого
плодового,
96,72
алкогольних напоїв та
124
тютюнових виробів

3 680,952

3 388,026

480

■■ Разові (індивідуальні) ліцензії

3,120

4

271

143

2017

111,54

327

2018

Надходження коштів
до бюджету (тис.грн.)

1467

1074

2016

2017

Продовжено термін
дії (шт.)

880

2018
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З метою забезпечення захисту вітчизняних виробників на внутрішньому ринку України
від проявів демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту в Україну протягом
2018 року Мінекономрозвитку проводило:
►► 9 антидемпінгових розслідувань щодо імпорту: арматури та катанки походженням
з Російської Федерації; карбамідо-формальдегідної продукції походженням з
Російської Федерації; солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з
Республіки Білорусь; електричних ламп розжарювання походженням з Республіки
Білорусь; шприців походженням з Республіки Індія, Турецької Республіки та
Китайської Народної Республіки; пробок гумових медичного призначення
походженням з Китайської Народної Республіки та Республіки Польща; прутків
з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та
Республіки Молдова; цементу походженням з Російської Федерації, Республіки
Білорусь та Республіки Молдова; деякого прокату з корозійностійким покриттям
походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки;
►► 1 спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму
незалежно від країни походження та експорту;
►► 1 антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів
походженням з Республіки Узбекистан;
►► 3 перегляди антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну: скляної тари
медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації;
ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з
Китайської Народної Республіки; нітрату амонію (аміачної селітри) походженням
з Російської Федерації.
антидемпінгові
заходи
щодо
імпорту в Україну арматури та
катанки походженням з Російської
Федерації
антидемпінгові
заходи
щодо
імпорту в Україну карбамідоформальдегідної
продукції
походженням
з
Російської
Федерації

За результатами
розслідувань/
переглядів у
2018 році було
застосовано:

спеціальні заходи щодо імпорту
в Україну кислоти сірчаної та
олеуму незалежно від країни
походження та експорту

змінено
та
продовжено
антидемпінгові
заходи
щодо
імпорту в Україну нітрату амонію
(аміачної селітри) походженням з
Російської Федерації

Стосовно імпорту товарів в Україну застосовується 20 заходів (17 антидемпінгових;
2 спеціальних та 1 компенсаційний) до: солі кухонної виварної ґатунку екстра (РБ);
електричних ламп розжарювання (РБ); карбамідо-формальдегідної продукції (РФ),
арматури і катанки (РФ); азотних добрив (РФ); деяких видів шоколаду та інших готових
продуктів з вмістом какао (РФ); кругів шліфувальних на керамічній зв’язці (РФ); соди
каустичної (РФ); ДВП (РБ); ДВП (РФ); нітрату амонію (аміачної селітри) (РФ); стрілочних
переводів (РФ); ламп розжарювання електричних КНР; ламп розжарювання електричних
КР; виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком
виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі для виробів для цивільної авіації) (КНР);
склотари медичного призначення місткістю до 0,15 л (РФ); труб безшовних нержавіючих
(КНР); гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів (незалежно від країни
походження та експорту); кислоти сірчаної та олеуму (незалежно від країни походження
та експорту); легкових автомобілів (РФ).
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Надходження до Державного бюджету від сплати антидемпінгових/компенсаційних/
захисних мит при імпорті товарів в Україну загалом за 2018 рік склали близько
561,520 млн. грн., що в 2 рази більше у порівнянні з показниками 2017 року
(268,505 млн. гривень).

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
За підсумками 2018 року загальні фізичні обсяги експорту товарів скоротилися на 2,6%,
що було пов’язано із значним скороченням фізичних обсягів поставок: до Білорусі – на
2,5 млн. тонн (на 29,7%), Туреччини – на 2,2 млн. тонн (на 22,5%), Китаю – на 1,8 млн. тонн
(на 11,4%), Єгипту – на 1,7 млн. тонн (на 22,9%), Індії – на 1,5 млн. тонн (на 31,7%).
Основними статтями скорочення фізичних обсягів експорту товарів з України до країн
світу в 2018 році були: галька, гравій та щебінь (на 2,0 млн. тонн або на 23,5%), ячмінь
(на 1,3 млн. тонн або на 25,9%), пшениця (на 939,4 тис. тонн або на 5,4%), соєві боби
(на 625,6 тис. тонн або на 21,8%), вугілля кам’яне (на 572,0 тис. тонн або на 90,0%).
Протягом року Мінекономрозвитку пропонувало Парламенту ухвалити законопроект
“Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективного
функціонування Експортно-кредитного агентства” (реєстраційний номер 8318), метою
якого є підвищення ефективності роботи ЕКА шляхом внесення критично необхідних
змін, зокрема, усунення ризику неконтрольованого навантаження на Державний бюджет,
розширення сфер підтримки українського експорту з метою включення до Закону ширшого
переліку українських товарів з високою доданою вартістю, усунення невизначеностей або
суперечливостей норм Закону, тощо. З різних причин у 2018 році його ухвалити не вдалося.

ЗАВДАННЯ 3.3. РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
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.

106
90

6
2016 рік
(звіт)

100

9
3

2017 рік
(факт)

103

6

2018 рік
(факт)
(план)

Вироблення якісних політичних рішень має будуватися на фактах (даних), глибокому
аналізі та прогнозуванні можливих наслідків реалізації ризиків та прийнятих рішень.
Виходячи з цього Мінекономрозвитку, як і у попередні роки, виступало як основний
прогнозно-аналітичний центр в Уряді.
►► В рамках покращення роботи в частині збору, оброблення, оприлюднення та обміну
даними за координації Мінекономрозвитку:
▬▬ затверджено План державних статистичних спостережень на 2018 рік,
розроблений Держстатом (розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30.05.2018 № 364);
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▬ ▬ утворена Міжвідомча комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського
перепису населення (постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018
№ 424). Проведено три засідання комісії, на яких було прийнято низку рішень
щодо застосування інноваційних технологій під час проведення пробного
перепису населення у 2019 році, внесення змін до Програми Всеукраїнського
перепису населення, розглянуто проект Технічних вимог на надання послуг із
розробки Концепції технології оброблення даних Всеукраїнського перепису
населення та проектно-технічної документації на створення автоматизованої
системи збирання та оброблення переписних даних тощо;
▬ ▬ прийнято рішення щодо проведення пробного перепису населення, яке
планується провести у грудні 2019 року в Оболонському районі м. Києва та
Бородянському районі Київської області (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 18.07.2018 р. № 504-р);
▬ ▬ розроблено та подано на затвердження Уряду проект Програми розвитку
державної статистики до 2023 року;
▬ ▬ підписані та реалізуються угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами
між Державною службою статистики України та Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України, про інформаційне співробітництво між Державною
фіскальною службою та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
►► В рамках реалізації аналітичної функції протягом 2018 року Міністерство
інформувало суспільство та Уряд про результати економічного та соціального
розвитку країни:
Капітальні інвестиції (3)

Валовий внутрішній продукт (4)
Інфляція (12)

Транспорт (12)
Стан економічної
безпеки України (2)

Торгівля (12)
100
матеріалів

Валютний ринок (12)

Будівництво (12)
Тенденції
тіньової
економіки в Україні (5)

Промисловість (12)
Сільське господарство (12)

щодо ситуації на фінансових ринках
з урахуванням розвитку міжнародних
фінансових ринків (10)

Про стан виконання державних
цільових програм у 2017 році (2)

►► У сфері прогнозування забезпечено:
▬ ▬ підготовку постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546
“Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України
на 2019-2021 роки”, якою визначено основні прогнозні макропоказники
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економічного і соціального розвитку України. Макропоказники були враховані
у розрахунках показників Закону України “Про Державний бюджет України на
2019 рік” від 23.11.2018 № 2629-VIII. У 2018 році вперше деталізований опис
Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки було
оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Прогноз містить
основні припущення, прогнозні оцінки та орієнтири щодо розвитку економіки
України у середньостроковій перспективі – 2019-2021 роках (у цілому та за
секторами економіки) за визначеними сценаріями, та найбільші ризики і загрози
розвитку, які існують на прогнозний період. Також у Прогнозі вперше здійснено
оцінку можливостей перспектив досягнення Цілей сталого розвитку, до яких
Україна приєдналася, та оцінку розвитку Донецької та Луганської областей та їх
вплив на макропоказники за розробленими сценаріями. Незважаючи на складні
умови функціонування економіки та зміну впливу чинників на економічний
розвиток в цілому ключові прогнозні макроекономічні індикатори на 2018 рік (а
саме реальний ВВП та інфляція), по факту справдилися, що забезпечує стійкість
та ефективність системи державних фінансів;
▬ ▬ проведення 3 дискусій з питань макроекономічного аналізу та прогнозування
(03.04.2018, 21.09.2018 та 07.12.2018), за результатами яких були підготовлені
періодичні видання ”Україна: перспективи розвитку. Консенсус-прогноз“ та
розміщені на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку;
▬ ▬ проведення у травні 2018 року анкетного опитування 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, за
результатами якого було підготовлено додатковий випуск ”Україна: перспективи
розвитку”;
▬ ▬ підготовку прогнозно-аналітичних матеріалів, зокрема:
– ”Орієнтовна оцінка впливу запровадження для промислових підприємств
податкових преференцій з податку на землю“ (щодо проекту Закону України
”Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення
конкурентоздатності промислових підприємств України“);
– ”Попередня оцінка впливу запровадження податку на виведений капітал
на основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України“ (у рамках дії положень проекту Закону України ”Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал“);
– інформаційні довідки щодо негативних дій з боку Російської Федерації та їх
впливу на вітчизняну економіку (зокрема, діяльність вітчизняних морських
портів в Азовському морі в умовах ”блокади“ з боку Російської Федерації та
діяльність трубопровідного транспорту в умовах диверсифікації поставок
природного газу Російською Федерацією, застосування чергових санкцій
Російською Федерацією відносно економічних суб’єктів України);
–

попередньо-орієнтовна оцінка впливу запровадження
сільськогосподарського призначення на перехідних умовах.

ринку

землі

Також Мінекономрозвитку розроблено та рішенням Уряду затверджено постанову
Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 556 ”Про державне замовлення на підготовку
фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів у 2018 році”.
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У 2018 році Мінекономрозвитку продовжило активні дії щодо подальшої імплементації
та забезпечення моніторингу і оцінки стану досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).
За ініціативи Міністерства було:
►► утворено Міжвідомчу робочу групу з питань координації процесів імплементації
та забезпечення моніторингу ЦСР в Україні;
►► проведено два засідання групи (вересень, грудень 2018 р.), на яких було прийнято
низку рішень щодо закріплення центральних органів виконавчої влади за
завданнями ЦСР, необхідності імплементації ЦСР у всі актуальні на даний час
стратегічні та програмні документи, врахування положень Національної доповіді
“Цілі Сталого Розвитку: Україна” під час підготовки проектів стратегічних і програмних
документів, затвердження актом Кабінету Міністрів України питання координації
збирання даних для моніторингу ЦСР, запровадження нового проекту Інформаційної
платформи “Партнерство заради досягнення ЦСР”, національних тематичних
доповідей, які пропонується висвітлювати у майбутніх моніторингових Звітах щодо
досягнення Україною ЦСР;
►► розроблено Методичні рекомендації щодо розрахунку показників ресурсоємності
валового внутрішнього продукту на рівні національної економіки за основними
групами ресурсів, продуктивності праці на рівні національної економіки,
регіональному рівні та за видами економічної діяльності і коефіцієнта віддачі
основних засобів на рівні національної економіки та за видами економічної
діяльності.

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ:
У 2018 році Мінекономрозвитку розроблено та направлено на розгляд Уряду
проекти законів України “Про державне стратегічне планування” та “Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України”, прийняття яких надає можливість:

▷▷ змінити короткострокове бачення на довгострокове, дискретне на системне, аналіз

політики об’єднати із стратегуванням, підвищити рівень політичної та економічної
культури у суспільстві;

▷▷ забезпечити законодавче підґрунтя для формування цілісної системи державного
стратегічного планування розвитку країни, встановити вимоги щодо цілевизначення,
цілепокладання та взаємозв’язок цілей, пріоритетів, завдань, заходів, показників
досягнення цілей розвитку та відповідних ресурсів, в першу чергу, бюджетних;

▷▷ підвищити ефективність реалізації документів стратегічного планування за рахунок
запровадження їх комплексного моніторингу та оцінки ефективності;

▷▷ підвищити

ефективність використання бюджетних коштів та обґрунтованість
державних витрат;

▷▷ сформувати

механізм отримання постійно діючої незалежної оцінки політичних
рішень та ініціатив.

З різних причин (багаторічна відсутність консенсусу як в експертному середовищі,
так і в позиціях органів влади щодо системи стратегічного планування в цілому, її окремих
складових, зв’язку з бюджетним процесом) у 2018 році його ухвалити не вдалося.
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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

13,6

■■ Кількість суб’єктів туристичної
діяльності, тис. одиниць

7,5

■■ Надходження до місцевих бюджетів
коштів від сплати туристичного збору,
млн. гривень
■■ Надходження до зведеного бюджету
(податки та збори) від діяльності суб’єктів
туристичної діяльності, млрд. гривень

■■ Кількість робочих місць у сфері туризму, тис. осіб

■■ Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб

14,4

7,5

15,3

8
77,2

54,1

70,2

2,5

3,5

3,8

82,1

85,4

80,1

453,6
2016 рік
(звіт)

477,0
2017 рік
(факт)

14,2

травень 2019

90,7

4,2

травень 2019

600
травень 2019

2018 рік
(факт)
(план)

За підсумками 2018 року надходження туристичного збору зросли на 29,2% і склали
90,7 млн. гривень.
Це відбулося на фоні незначного загального зменшення кількості іноземних відвідувачів
України. При цьому були досягнуті якісні зрушення в структурі іноземного туристичного
потоку – зафіксоване зростання числа туристів з неприкордонних країн, зокрема Європи Іспанії – на 68%, Великобританії – 47,3%, Литви – 23,4%, Ізраїлю – на 21,7%, Італії – 15,4%,
Німеччини – 13,3%, Франції – 9,2%, а також Індії – на 57,4%, КНР – на 38,8%, Японії –
на 38,3% та США – на 19,0% на фоні зменшення прикордонного обміну.
Такі зміни в структурі туристичного потоку стали результатом активізації просування
України на міжнародному ринку, двостороннього співробітництва, візової лібералізації,
збільшення пропозиції прямого та бюджетного авіасполучення.
Зростання надходжень туристичного збору та надходжень до державного бюджету
податкових платежів від суб’єктів туристичної діяльності на 20,7% (до 4,2 млрд. гривень)
засвідчує зростання обсягів внутрішніх туристичних потоків та ефективності реформи
децентралізації – підвищення фіскальної дисципліни на місцях.
За даними національних мобільних операторів (ПрАТ “Київстар”, ПрАТ “ВФ Україна”,
ТОВ “Лайфселл”) за 2018 рік зафіксовано 162,2 переміщень Україною абонентів мобільного
зв’язку, з них 139,8 мільйонів – українських і 22,3 мільйонів – іноземних.
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Як і минулого року, відслідковуються певні тенденції преференцій. Так, до ТОП
областей для відвідування іноземними туристами входить Закарпатська, Одеська та
Харківська (набуває ролі центру ділового туризму) області, а українці поряд із безсумнівними
лідерами – Київською та Львівською областями віддають перевагу Полтавській, Черкаській
та Дніпропетровській областям.
Мінекономрозвитку у 2018 році продовжено роботу із забезпечення комплексного
підходу до формування та реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, а
саме:
►► розроблено та схвалено Урядом доопрацьований проект Закону України ”Про
внесення змін до Закону України ”Про курорти“, прийняття якого забезпечить
включення до переліку документів клопотання відомостей про функціональне
призначення території, визначення органів, які здійснюють погодження клопотання
із землевласниками, урегулювання питань планування, забудови та іншого
використання територій курортів, вдосконалення термінологічно-понятійного
апарату тощо;
►► визначено нові критерії ризику та періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю) для вдосконалення здійснення оцінки ризиків
від туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню (постанова Кабінету
Міністрів України від 19.09.2018 № 747);
►► знято мораторій на проведення Мінекономрозвитку планових перевірок
туроператорів з метою підвищення контролю за дотриманням туроператорами
ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності (постанова Кабінету
Міністрів України від 19.09.2018 № 752);
►► проведено 4 планових перевірки, за результатами яких анульовано 3 ліцензії на
право провадження туроператорської діяльності;
►► представлено туристичні можливості України на виставкових заходах у сфері
туризму:
▬ ▬ Східній Середземноморській міжнародній виставці туризму та подорожей
”ЕМІТТ 2018“ (Туреччина);
▬ ▬ Міжнародній туристичній виставці ”ІТВ BERLIN 2018“ (Німеччина);
▬ ▬ Всесвітній туристичній виставці ”WTM 2018“ (Великобританія);
▬ ▬ Міжнародній туристичній виставці ”International Travel TT Warsaw“ (Польща);
▬ ▬ Міжнародній виставці ділового та корпоративного туризму ”IBTM 2018“ (Іспанія);
▬ ▬ проведено презентацію туристичних можливостей України в Державі Кувейт;
►► підписано Угоду між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво
у сфері туризму (листопад, Кувейт);
►► підготовлено та передано на розгляд стороні проекти Угод про співробітництво у
сфері туризму з Тунісом, Румунією, Сенегалом, Аргентиною, Індонезією, Катаром,
ОАЕ, Саудівською Аравією;
►► проведено 2 прес-тура для представників іноземних ЗМІ до Львівської та ІваноФранківської областей та прес-тур з індустріального туризму до Дніпропетровської
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області, за результатами яких розміщено публікації про Україну у друкованих та
електронних ЗМІ Казахстану, Білорусі, Грузії, Польщі, Азербайджану та Португалії;
►► проведено засідання робочих груп з питань туризму (Українсько-Білоруської
(жовтень, м. Гомель), Українсько-Турецької (жовтень, м. Київ), Українсько-Словацької
(грудень, м. Київ);
►► взято участь у роботі Спільної комісії з економічного, торговельного та технічного
співробітництва між Урядом України та Урядом Держави Катар (листопад, м. Доха),
Міжурядової українсько-кувейтської комісії з питань економічного, технічного та
торговельного співробітництва (листопад, м. Ель-Кувейт), Змішаної Міжурядової
українсько-іспанської Комісії з економічного і промислового співробітництва
(грудень, м. Мадрид);
►► проведено семінар (workshop) щодо впровадження стандартів у сфері туризму
та курортів (листопад, м. Київ), круглий стіл ”Актуальні питання підготовки кадрів
сфери туризму“ (жовтень, м. Київ), семінар (workshop) щодо здійснення фахового
туристичного супроводу (грудень, м. Київ), засідання Ради туристичних міст та
регіонів (грудень, м. Київ).

ЩО НЕ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ
При запланованому показнику “кількість іноземних туристів, які в’їжджають до
України- 15,3 млн. осіб” число іноземних туристів, які відвідали Україну залишилося
практично на рівні 2017 року –14,2 млн. осіб із не значним зменшенням на 1,5 % (за
даними Адміністрації Держприкордонслужби). Це зменшення відбулося за рахунок
прикордонного обміну, на яке вплинуло введення нових митних правил перетину кордону
(часових обмежень), а також запровадження в 10 областях України воєнного стану
з 14:00 26.11.2018 по 14:00 26.12.2018.
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СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СТАНУ
ВИКОНАННЯ У 2017/2018 РОКАХ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
НА 2017 – 2021 РОКИ

Загальна кількість прийнятих
нормативно-правових актів

дані відсутні

досягнуто

Індикатори
заплановано

% виконання

виконано

ЗАВДАННЯ
(строк виконання –
2017–2018 рік)

заплановано

Загальна кількість
заходів

Законів України
(зареєстровано Актів Наказів
у ВРУ
КМУ МЕРТ
законопроектів)

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “Розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу”
1.1. Створення належних
61%/
3/3
0/0
2/2
–/2
12/18
23/14
14/7
умов для ведення бізнесу
50%
1.2. Активізація процесів
80%/
1/1
0/0
–/–
1/–
–/3
5/5
4/3
приватизації
60%
1.3.
Зміна
системи
50%/
7/4
1/1
1/–
(2)/ –
5/4
державного управління 22/17
11/12
71%
підприємствами
1.4.
Продовження
50%/
4/4
3/1
–/–
–/–
1/2
реформування системи 6/11
3/7
64%
публічних закупівель
1.5.
Підвищення
якості та доступності
75%/
2/2
2/2
–/–
(1)/–
3/1
8/4
6/2
адміністративних послуг
50%
громадянам та бізнесу
59% /
17/14 6/4
3/2
1 (3)/ 2 (–)
21/28
Всього по ЦІЛІ 1: 64/51
38/31
61%
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. "Створення умов для технологічного прориву"
2.1.
Активізація
залучення інвестицій
2.2. Розвиток інновацій,
охорони інтелектуальної
власності

9/17
–/–
30/7
–/3

–/–
39/27

26/17

17/14

65%/
82%

7/7

4/2

1/3

(2)/-

14/19

1/1

17/8

13/3

76%/
38%

4/4

1/1

1/3

(6)/-

1/7

–/4

70%/
11/11 5/3
2/6
(8)/15/26
68%
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. "Створення умов для економічної незалежності"

1/5

Всього по ЦІЛІ 2:

43/25

30/17

3.1. Розвиток промислового виробництва, в
т. ч. оборонно-промислового комплексу

21/9

16/3

76% /
33%

6/6

2/-

4/3

(1)/(0)

9/1

4/-

3.2. Розвиток експорту

32/23

26/21

81% /
91%

5/5

3/3

2/1

2 (1)/1(2)

5/4

-/-

16/22

13/17

81% /
77%

2/2

2/2

-/-

-/(0)

5/3

2/2

12/6

8/4

67% /
67%

7/6

3/2

4/3

-/(0)

1/-

2/2

Всього по ЦІЛІ 3:

81/60

63/45

20/19 10/7

10/7

2(2)/1(2)

20/8

8/4

ВСЬОГО:

188/
136

131/
93

48/44 21/14 15/15

3(13)/3(2)

56/62

48/36

3.3. Розбудова сучасної
системи державного
стратегічного планування
розвитку економіки
3.4. Формування
основних засад розвитку
сталого туризму та
курортів як пріоритетної
галузі економіки країни
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78%/
75%
70% /
68%

ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Кадрова політика Мінекономрозвитку

КАДРОВА ПОЛІТИКА
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
В рамках граничної чисельності апарату Мінекономрозвитку (штатна чисельність
903 од., фактична чисельність 819 од.) затверджено структуру апарату
Мінекономрозвитку. В структурі Міністерства функціонують 20 департаментів
(у 2016 році – 20 департаментів), 3 самостійних управління, 2 самостійних відділи
та 6 самостійних секторів, яка залишається не змінною з 2016 року.

КЕРІВНИЙ СКЛАД МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
Кубів Степан Іванович
Нефьодов Максим
Євгенович
Перший заступник Міністра

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

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

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

Бровченко Юрій
Петрович

Тітарчук Михайло
Іванович

Заступник Міністра

Заступник Міністра

Стратегічний розвиток
оборони та безпеки
Технічне регулювання
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Перевезенцев
Олексій Юрійович

сектору

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

Кадрова політика Мінекономрозвитку

1. Проведено конкурси на зайняття 68 вакантних посад державної служби
(у 2017 році - 150).
2. Проведено спеціальну перевірку відповідно до Закону України “Про запобігання
корупції” та перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”.

2016 РІК

2017 РІК

2018 РІК

27

105

89

відповідно до Закону України
“Про запобігання корупції”

1

35

23

відповідно до Закону України
“Про очищення влади”

26

70

66

Проведено перевірок
в тому числі:

3. Підвищено кваліфікації працівників Міністерства

2016 РІК

2017 РІК

2018 РІК

34

44

31

за програмами тематичних постійно
діючих семінарів

125

37

38

за програмами короткострокових
семінарів

137

298

436

за професійними програмами

4. Проведено підвищення кваліфікації з іноземних мов працівників Мінекономрозвитку:
■■ 2018 рік – 132 працівника (у 2017 році - 124) 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 2018 році 248 працівників (у 2017 - 265) Міністерства долучились до
безкоштовного вивчення англійської мови в он-лайн режимі у Соціальному
проекті вивчення іноземних мов “Lingva.Skills”.
5. Проведено навчання державних службовців за кордоном:

2017 РІК

2018 РІК

120

125

167

77
43

1
81
43

1
95
71

2016 РІК
Усього пройшли навчання
категорія А
категорія Б
категорія В
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6. Проведено 1 конкурсний відбор керівників суб’єктів господарювання державного
сектору економіки
(у 2017 році - 12), що належать до сфери управління
Мінекономрозвитку.
Довідково. 2016 рік – призначені 6 керівників суб’єктів господарювання державного
сектору економіки, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, як такі,
що пройшли конкурсний відбір.
7. Затверджений склад наглядових рад: державного підприємства “Поліграфічний
комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” та Прозоро.Продажі.
8. Представлено до заохочення:
Працівників
Мінекономрозвитку

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

2016 РІК 2017 РІК 2018 РІК

2016 РІК 2017 РІК 2018 РІК

19

98

111

88

195

255

-

1

2

3

2

3

Відзначення Грамотою Верховної Ради
України

-

3

1

-

13

13

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

4

6

4

2

9

26 осіб та 3
коллективи

Присвоєння Почесного звання

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

Відзначення відомчими заохочувальними
відзнаками Мінекономрозвитку
Відзначення державними нагородами

Грамотою Всеукраїнського центру
підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого
самоврядування
Грамотою Міноборони
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ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Відповідно
до
Закону
України
“Про
Державний
бюджет
України
на
2018
рік”
Мінекономрозвитку,
як
головному
розпоряднику
бюджетних
коштів, за 26 бюджетними програмами передбачені бюджетні призначення
в обсязі 8 268,5
млн. грн., (з урахуванням змін) з яких: загальний фонд –
5 418,6 млн. грн.; спеціальний фонд – 2 849,9 млн. гривень.
Фактично по загальному фонду надійшло 100 % від річних призначень.
Касові
видатки
загального
(97,3% від суми коштів, що надійшли).

фонду

становили

5 269,9 млн. грн

У межах коштів, затверджених Законом України “Про Державний бюджет України
на 2018 рік” здійснювалася діяльність за 8 напрямами:
▶▶ утримання центрального апарату Мінекономрозвитку та ЦОВВ, діяльність яких
спрямовує і координує Мінекономрозвитку;
▶▶ фінансування зовнішньо – економічного співробітництва та туризму;
▶▶ фінансування
прикладних
наукових
і
науково-технічних
розробок
у
сфері
стандартизації,
метрології
та
еталонної
бази,
гармонізація
національних стандартів з міжнародними та європейськими;
▶▶ фінансова підтримка суб’єктів господарювання;
▶▶ фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу;
▶▶ фінансування підтримка експортного потенціалу;
▶▶ фінансування сфери державного резерву;
▶▶ фінансування сфери статистики.
На утримання центрального апарату Мінекономрозвитку та ЦОВВ, діяльність
яких спрямовує і координує Мінекономрозвитку у 2018 році передбачено видатки в сумі
1 892,6 млн. грн. Фактично використано – 1 873,3 млн. грн, що становить 99,0%, із них:
▶▶ утримання центрального апарату Мінекономрозвитку у 2018 році передбачено
видатки в сумі 448,0 млн. грн. Фактично використано – 440,5 млн. грн, що
становить 98,3% від запланованої суми.
▶▶ утримання Держрезерву у 2018 році передбачено видатки в сумі 32,5 млн. грн.
Фактично використано – 31,6 млн. грн, що становить 97,2% від запланованої
суми.
▶▶ утримання Держстату у 2018 році передбачено видатки в сумі 1 390,3 млн. грн.
Фактично використано – 1 380,2 млн. грн, що становить 99,3% від запланованої
суми.
▶▶ утримання Держекспортконтролю у 2018 році передбачено видатки в сумі
21,8 млн. грн. Фактично використано – 21,0 млн. грн, що становить 96,3%
від запланованої суми.
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Зазначені видатки спрямовано на оплату праці працівників апарату Мінекономрозвитку
та ЦОВВ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, утримання будівель, інші поточні та
капітальні видатки для забезпечення виконання функцій Міністерства та ЦОВВ.
На фінансування зовнішньо – економічного співробітництва та туризму у 2018
році передбачено видатки в сумі 209,9 млн. грн. Фактично використано – 93,5 млн. грн,
що становить 44,5% від запланованої суми.
Зазначені видатки спрямовано на здійснення заходів щодо:
▶▶ поглиблення торговельних відносин з ЄС і його держав-членів та забезпечено
ефективне використання двостороннього інституційного механізму Спільних
міжурядових комісій для забезпечення економічної безпеки України в умовах гібридної
війни з РФ та відстоювання економічних інтересів на зовнішніх ринках;
▶▶ покращення та збереження доступу на зовнішніх ринках в рамках 5 справ
торговельного захисту, що створює кращі умови доступу українських товарів на
зовнішні ринки;
▶▶ виконання фінансових зобов’язань зі сплати членських внесків, що сприяє створенню
позитивного іміджу України, як надійного економічного партнера.
Вперше в історії незалежної України в результатів проведених переговорів було
виділено ділянку під забудову павільйону на Всесвітній виставці “Експо – 2020”, яка
стане найбільшою глобальною виставкою у світі та буде присвячена пошуку шляхів
взаємозв’язку, співпраці та формування нових партнерських відносин для розвитку
інновацій і нових ідей для створення кращого майбутнього.
Внаслідок тривалого розгляду арабською стороною Контракту про участь України у цій
виставці, будівельні роботи із забудови павільйону на Всесвітній виставці “Експо – 2020”
було перенесено на 2019 рік.
Проте у 2018 році Мінекономрозвитку забезпечено розроблення Концепції експозиції
України на Всесвітній виставці “Експо – 2020”.
У 2018 року юридичні радники, у тому числі іноземні, не залучалися, а захист прав та
інтересів здійснювався Мінекономрозвитку самостійно, внаслідок чого виникла економія
коштів за напрямом “Забезпечення захисту інтересів України під час розв’язання суперечок
в рамках СОТ та міжнародних договорів України”.
Протягом 2018 року забезпечено проведення 13 заходів та семінарів у сфері туризму.
Проведені заходи сприяли забезпеченню позитивної динаміки зростання показників розвитку
сфери туризму та курортів, зокрема:
▶▶ збільшенню
кількості
іноземних
туристів
подорожуючих
Україною.
Довідково. За даними Адміністрації Державної прикордонної служби, у 2018 році
збільшення спостерігалось з країн ЄС - Німеччина (+13,3%), Італія (+15,4%), Іспанія
(+68%), Великобританія (+47,3%), а також Ізраїлю (+21,7%) та США (+ 19,7%) у
порівнянні з 2017 роком.
▶▶ зростанню обсягу надходжень до зведеного бюджету (податки та збори) від
господарської діяльності суб’єктів туристичної діяльності.
Довідково. За даними Державної фіскальної служби України, сума збору за
податковими платежами від юридичних та фізичних осіб-підприємців 2018 рік
складає 4,2 млрд. грн, що на 20,7 % більше, ніж за 2017 рік.
▶▶ зростанню обсягу надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору.
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Довідково. За даними Державної фіскальної служби України, обсяг туристичного
збору, перерахованого юридичними та фізичними особами-підприємців за 2018 рік
склав 90,7 млн. грн, що на 29,2 % більше, ніж за 2017 рік.
На фінансування прикладних наукових і науково-технічних розробок
у
сфері
стандартизації,
метрології
та
еталонної
бази,
гармонізації
національних
стандартів
з
міжнародними
та
європейськими
у
2018
році передбачено видатки в сумі 119,3 млн. грн.
Фактично використано 115,1 млн.грн, що становить 96,5 % від запланованої суми.
Фінансування зазначених заходів у 2018 році забезпечило:
▶▶ прийняття 754 національних стандартів гармонізованих з міжнародними та
європейськими;
▶▶ завершення та впровадження 23 НДДКР у сфері метрології та стандартизації;
▶▶ створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатацію 73
державних первинних еталонів.
На фінансову підтримку суб’єктів господарювання у 2018 році передбачено видатки
в сумі 1 813,3 млн. грн. Фактично використано – 1 810,8 млн. грн що становить 99,9 %
від запланованої суми.
Зазначені видатки спрямовано на забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд та фінансову підтримку видань з економічних
питань. Підтримка Комбінату покращує фінансовий стан підприємства та залишає його
інвестиційно привабливим.
Крім того, з метою збільшення загальної потужності та продуктивності підприємства
(1500 персоналізованих документів на годину) державному підприємству “Поліграфічний
комбінат “Україна” були виділені кошти в сумі 54 447,05 тис.грн., на закупівлю автоматичної
системи для персоналізації паспортів BookMaster One.
На
фінансування
розвитку
оборонно-промислового
комплексу
передбачено видатки в сумі 3 043,7 млн. грн.
Фактично використано 3 041,6 млн. грн, що становить 99,9 % від запланованої суми.
Зазначені видатки спрямовано на виконання завдань та заходів, передбачених
державними цільовими програмами, що надало можливості продовжити роботу по
створенню нових та нарощуванню існуючих виробничих потужностей для виготовлення
озброєння та військової техніки.
Крім того, протягом 2018 року було забезпечено прийняття 86 міжнародних та
європейських стандартів, як національних, методом підтвердження.
Видатки за напрямом здійснювалися за грифом “Таємно”.
На фінансування підтримка експортного потенціалу передбачено видатки у сумі
215,7 млн. грн. Фактично використано – 203,0 млн. грн., що становить 94,1%
від запланованої суми. Зазначені видатки спрямовано на формування статутного капіталу
Експортно-кредитного агентства.
Крім того, у IV кварталі 2018 році розпочала своє функціонування державна установа “Офіс
з просування експорту України”. У 2018 році забезпечено проведення освітніх заходів в яких
прийняли участь 220 учасників та отримано доступ до баз даних, що включає інформацію
про торговельну діяльність у 25 країнах у фокусі, згідно з Експортною стратегією.
Зазначене надало змогу:
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▶▶ оновити структуру оглядів ринків у фокусі і підготувати огляд Грузії, Індії;
▶▶ запропонувати експортерам нову послугу - огляд ринку їх товару в попередньо
обраних пріоритетних країнах;
▶▶ почати підготовку до секторальних оглядів країн у фокусі, які раніше закуповувалися
у міжнародних консультантів.
На фінансування сфери державного резерву передбачено видатки у сумі
847,1 млн. грн. Фактично використано – 825,1 млн. грн., що становить 97,4% від
запланованої суми. Протягом 2018 року зазначені видатки спрямовано на здійснення
заходів щодо:
▶▶ розміщення, зберігання та відпуск матеріальних цінностей державного резерву;
▶▶ реалізації і закладення матеріальних цінностей державного резерву відповідно до
встановленого Кабінетом Міністрів України плану освіження, поповнення запасів
державного резерву за окремими позиціями номенклатури;
▶▶ реалізація розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
На
фінансування
сфери
статистики
передбачено
видатки
у
сумі
126,7 млн. грн. Фактично використано – 126,4 млн. грн., що становить 99,8% від
запланованої суми.
Передбачені на 2018 рік асигнування загального фонду державного бюджету дозволили:
▶▶ забезпечити підготовку до проведення пробного та Всеукраїнського перепису
населення 2020 року;
Довідково. Розроблено Концепцію технології оброблення даних перепису населення
та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи
збору та оброблення переписних даних (АС “Перепис 2020”).
▶▶ провести навчання 40 студентів
“Економіст-статистик”;

за денною формою навчання, спеціальністю

▶▶ провести науково-дослідні роботи за темами: “Розробка методологічних положень
щодо складання допоміжного (сателітного) рахунку “Витрати на охорону
навколишнього природного середовища”, “Розробка методики для оцінки обсягів
кінцевого споживання енергії домогосподарствами за цілями призначення методами
математичного моделювання”;
▶▶ провести обстеження 8170 домогосподарств, що дало можливість забезпечити
проведення моніторингу показників бідності, оцінювання ефективності Стратегії
подолання бідності тощо.
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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У 2018 РОЦІ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
ЗА КОДАМИ ПРОГРАМНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ
(тис. грн.)
2018 рік (факт)
Назва бюджетної програми
Затверджено
Касові видатки
кошторисом
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “Розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу”
1201010 “Керівництво та управління у сфері
144 856,9
142 411,4
економічного розвитку і торгівлі”
1201020 “Внески України до бюджету СОТ, за участь
України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність
64 252,4
59 668,6
підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)”,
до Єдиного бюджету органів СНД”
1201120 “Фінансова підтримка видань з економічних
питань” і забезпечення функціонування веб-порталу
з питань державних закупівель

748,4

748,4

1201220
“Збереження
та
функціонування
національної
еталонної
бази,
забезпечення
функціонування служб, прикладні наукові і науковотехнічні 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”

38 236,7

35 636,7

1201440 “Виконання програми “Сприяння взаємній
торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі
між Україною та Європейським Союзом”

81 087,2

79 472,6

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “Створення умов для технологічного прориву”
1201010 “Керівництво та управління
економічного розвитку і торгівлі”

у

сфері

60 922,0

59 893,5

1201550 “Поповнення статутного капіталу державної
інноваційної фінансово-кредитної установи для
100 000,0
100 000,0
забезпечення статутної діяльності”
1201330 “Здійснення заходів для впровадження та
підтримання роботи бази даних електронної звітності
2 000,0
1 998,0
суб'єктів господарювання державного сектору
економіки”
1208030 “Розвиток електронного урядування у сфері
776,0
0,0
експортного контролю”
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. “Створення умов для економічної незалежності”
1201010 “Керівництво та управління у сфері
економічного розвитку і торгівлі”
1201030
“Забезпечення
двостороннього
співробітництва України з іноземними державами
та міжнародними організаціями, інформаційне
та організаційне забезпечення участі України у
міжнародних форумах, конференціях, виставках”

240 209,2

236 154,0

100 606,2

26 428,4
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Назва бюджетної програми
1201230 “Фінансова підтримка розвитку туризму,
створення умов безпеки туристів, розбудови
туристичної
інфраструктури
міжнародних
транспортних коридорів та магістралей в Україні”
1201480 “Забезпечення життєдіяльності Криворізького
гірничо-збагачувального комбінату окислених руд”
1201510 “Функціонування торгових представництв за
кордоном”
1201520 “Виконання державних цільових програм
реформування та розвитку оборонно-промислового
комплексу, розроблення, освоєння і впровадження
нових технологій, нарощування наявних виробничих
потужностей для виготовлення продукції оборонного
призначення”
1201530 “Формування статутного капіталу публічного
акціонерного
товариства
“Експортно-кредитне
агентство”
1201540 “Функціонування інституції з підтримки та
просування експорту”
1203010 “Керівництво
державного резерву”

та

управління

у

сфері

1203020 “Обслуговування державного матеріального
резерву”
1203040 “Накопичення (приріст) матеріальних
цінностей державного матеріального резерву”
1207010 “Керівництво та управління у сфері
статистики”
1207020 “Статистичні спостереження та переписи”
1207030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за
ведення записів доходів, витрат та інших відомостей
під час проведення обстеження умов їх життя”
1207040 “Прикладні розробки, підготовка наукових
кадрів у сфері державної статистики”
1207090 “Підготовка кадрів у сфері статистики
вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації та
забезпечення діяльності його баз практики”
1208010 “Керівництво та управління у сфері
експортного контролю”
1211050
“Мобілізаційна
підготовка
галузей
національної економіки України”
1201240 “Поповнення статутного капіталу Державної
іпотечної установи з подальшим використанням для
забезпечення житлом громадян, зокрема учасників
антитерористичної
операції,
які
потребують
поліпшення житлових умов”
Програми не прив’язані до стратегічних цілей
Мінекономрозвитку
1201700 “Здійснення заходів, пов'язаних із
виготовленням та персоналізацією бланків паспорта
громадянина України та бланків паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, на поворотній основі”
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2018 рік (факт)
Затверджено
Касові видатки
кошторисом
27 886,0

7 416,9

58 113,0

55 586,9

17 167,6

0,0

3 043 700,0

3 041 641,9

200 000,0

200 000,0

15 737,0

2 953,9

32 474,4

31 575,3

274 371,5

255 267,7

572 775,5

569 838,6

1 390 338,3

1 380 192,7

119 507,0

119 221,9

5 735,1

5 722,9

1 136,1

1 114,0

334,8

334,8

21 068,4

21 035,6

47 210,9

44 798,5

1 600 000,0

1 600 000,0

54 447,1

54 447,1
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2017 рік

Назва проекту

–

–

–

–

–

–

–

–

12.07.2016

Канадсько-український проект з підтримки торгівлі та
інвестицій (CUTIS) (сектор - Економічний розвиток і
торгівля)

ЦІЛЬ 2. Створення умов для технологічного прориву

–

–

07.12.2017

25.11.2016

13.09.2017

20.02.2017

Стипендіальна програма німецької економіки
для України (Німецька програма стажування для
представників бізнесу) (сектор - Економічний
розвиток і торгівля)
Прозорість та підзвітність у державному управлінні
та послугах (TAPAS) (сектор - Урядування та
громадянське суспільство)
Розвиток комерційного права в Україні – Фаза ІІ
(сектор - Промисловість та МСП)
Зміцнення членських бізнес-організацій малих і
середніх підприємств (сектор - Промисловість та
МСП)

ЦІЛЬ 1. Розвиток конкуренції, малого та середнього бізнесу

Дата пере /
реєстрації

11 577

–

–

–

–

–

1 054

5 200

18 500

1 220

Сума проекту
(тис. дол.
США)

12.07.2016

22.11.2018

19.11.2018

19.11.2018

03.03.2018

22.06.2016

–

–

28.12.2018

11.12.2018

Дата пере /
реєстрації

Канадсько-український проект з підтримки торгівлі та
інвестицій (CUTIS) (сектор - Економічний розвиток і
торгівля)

Підтримка ЄС України у відновленні її економіки (EU
SURE), Проект технічної допомоги EU SURE (сектор Економічний розвиток і торгівля)
Соціальне підприємство: досягнення соціальних змін за
ініціативою “знизу” (сектор – Промисловість та МСП)
Консультування підприємств щодо енергоефективності
(сектор – Енергетика та енергоефективність)
Підтримка реалізації Стратегії реформування публічних
закупівель/Дорожньої карти для гармонізації в України
(сектор – Економічний розвиток і торгівля)
Програма Федерального міністерства економіки та енергії
Німеччини для менеджерів “Fit for Partnership with Germany”
(сектор – Урядування та громадянське суспільство)

–

13 462

3 220

364

6 099

564

8 324

–

–

19 460

Прозорість та підзвітність у державному управлінні та
послугах (TAPAS) (сектор – Урядування та громадянське
суспільство)
–

1 220

Сума проекту
(тис. дол.
США)

Стипендіальна програма німецької економіки для України
ІІ (сектор – Урядування та громадянське суспільство)

2018 рік

Назва проекту

СПІВРОБІТНИЦТВО МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ З ДОНОРАМИ
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–

–

–

20.02.2017

28.03.2016

19.08.2016

23.11.2017

20.10.2017

20.12.2017

–

Програма лідерства, сприяння експорту, залучення
інвестицій та розвитку (сектор - Промисловість та
МСП)
Надання технічної допомоги з метою посилення
системи експортного контролю України та протидії
розповсюдженню зброї масового знищення (сектор
- Національна безпека та оборона)
Експертна підтримка врядування та економічного
розвитку (EDGE) (сектор - Урядування та
громадянське суспільство)
Підтримка політики регіонального розвитку в Україні
(сектор - Регіональний розвиток)
Консультаційний фонд впровадження реформ
(сектор - Урядування та громадянське суспільство)
Програма підтримки "зеленої" модернізації
української економіки (сектор - Промисловість та
МСП)

ЦІЛЬ 3. Створення умов для економічної незалежності

–

Розробка концепції веб-сайту для реєстрації,
аналізу, звітування та координації міжнародної
технічної допомоги, що надається Уряду України
(сектор - Економічний розвиток і торгівля)
Підвищення інвестиційної привабливості України
та конкурентоспроможності регіонів (сектор Регіональний розвиток)

2017 рік

Назва проекту

–

27.03.2017

21.02.2017

Дата пере /
реєстрації

–

6 099

3 049

7 568

16 189

22 579

35 000

–

–

1 021

22

Сума проекту
(тис. дол.
США)

19.12.2018

–

–

–

30.11.2018

10.10.2017

31.11.2018

06.11.2018

16.04.2018

–

–

Дата пере /
реєстрації

16 189

Експертна підтримка врядування та економічного розвитку
(EDGE) (сектор – Урядування та громадянське суспільство)

–
3 659

Підтримка рамкових умов для торгівлі (сектор – Економічний
розвиток і торгівля)

–
–

–

–

26 579

Надання технічної допомоги з метою посилення системи
експортного контролю України та протидії розповсюдженню
зброї масового знищення (сектор – Національна безпека
та оборона)

–

35 000

1 345

3 658

–

–

Сума проекту
(тис. дол.
США)

Програма лідерства, сприяння експорту, залучення
інвестицій та розвитку (сектор – Промисловість та МСП)

Підтримка розвитку системи географічних зазначень в
Україні (сектор - Урядування та громадянське суспільство)
Підвищення
конкурентоспроможності
українських
регіонів та розвиток польсько-українського економічного
співробітництва (сектор – Регіональний розвиток)

–

–

2018 рік

Назва проекту

Нормативно-правові акти, розробником яких є Мінекономрозвитку

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, РОЗРОБНИКОМ ЯКИХ Є
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ ТА ПРИЙНЯТИХ
У 2018 РОЦІ
ПЕРЕЛІК ЗАКОНІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ,
ТА ПРИЙНЯТИХ В ЦІЛОМУ В 2018 РОЦІ

Закон

України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у
сфері авторського права і (або) суміжних прав” від 15.05.2018 № 2415-VIII

Закон

України “Про приєднання України до Метричної конвенції” від 23.05.2018
№ 2445-VIII

Закон України “Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про розповсюдження

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз
даних” від 04.09.2018 № 2514-VIII

Закон України “Про ратифікацію Торговельної угоди між Урядом України та Урядом
Королівства Таїланд” від 06.09.2018 № 2532-VIII

Закон

України “Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Турецької
Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій” від 06.09.2018 № 2528-VIII

Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою
про економічне співробітництво” від 06.09.2018 № 2529-VIII

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОПРОЕКТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
У 2018 РОЦІ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

Проект

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
врегулювання питань авторського права і суміжних прав, реєстраційний номер 7539

Проект Закону про захисні заходи, реєстраційний номер 8102
Проект Закону про захист від субсидованого імпорту, реєстраційний номер 8103
Проект Закону про захист від демпінгового імпорту, реєстраційний номер 8104
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у
торговельного захисту, реєстраційний номер 8105

сфері

Проект

Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо торговельного
захисту, реєстраційний номер 8106

Проект

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, реєстраційний номер 8124

Проект Закону про концесії, реєстраційний номер 8125
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу

України щодо створення
умов для модернізації інфраструктури шляхом реалізації проектів на умовах державноприватного партнерства, утому числі концесії, реєстраційний номер 8126

Проект

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення
умов для модернізації інфраструктури шляхом реалізації проектів на умовах державноприватного партнерства, утому числі концесії, реєстраційний номер 8127

Проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”,
реєстраційний номер 8128
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Проект

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у
відповідність із Законом України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”,
реєстраційний номер 8191

Проект

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення ефективного функціонування Експортно-кредитного агентства,
реєстраційний номер 8318

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів,
реєстраційний номер 8370

Проект

Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України “Про державний
контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного
використання”, реєстраційний номер 8469

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення митних
процедур, реєстраційний номер 8574

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо спрощення митних
процедур, реєстраційний номер 8575

Проект

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
перетворення державних унітарних комерційних підприємств у державні акціонерні
товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, реєстраційний номер 8578

Проект

Закону про внесення
реєстраційний номер 8579

змін

до

Податкового

кодексу

України,

Проект

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо метрології та
метрологічної діяльності, реєстраційний номер 9061

Проект Закону про внесення зміни до розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення”

Митного кодексу України щодо особливостей оподаткування відеотюнерів цифрового
наземного (ефірного) телерадіомовлення, реєстраційний номер 9131

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям
Закону України “Про стандартизацію”, реєстраційний номер 9195

Проект Закону про внесення змін до додатка №3 до Закону України “Про Державний

бюджет України на 2018 рік” щодо реалізації державних інвестиційних проектів,
реєстраційний номер 9197

Проект

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері
інтелектуальної власності, реєстраційний номер 9385

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції
та лібералізації адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
реєстраційний номер 9388

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення

сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий
комплекс, реєстраційний номер 9401

Проект

Закону про внесення змін до Митного тарифу України, встановленого
Законом України “Про Митний тариф України”, щодо ставок мита на пряжу,
реєстраційний номер 9458
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ПЕРЕЛІК ЗАКОНОПРОЕКТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
У 2016-2017 РОКАХ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ
У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ

Проект

Закону 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

Проект

Закону 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

Проект

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання,
реєстраційний номер 4562

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну
статистичну діяльність, реєстраційний номер 4584

Проект Закону про Установу бізнес-омбудсмена, реєстраційний номер 4591
Проект Закону 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

Проект Закону 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

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію”, реєстраційний номер 5116

Проект Закону про військово-технічне співробітництво, реєстраційний номер 5479
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту
прав споживачі, реєстраційний номер 5548

Проект

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів,
реєстраційний номер 5694

Проект

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення правової охорони географічних значень, реєстраційний номер 6023

Проект

Закону 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

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про адміністративні послуги”
щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг, реєстраційний
номер 6388

Проект Закону про внесення зміни до статті 71 Бюджетного кодексу України щодо
поліпшення інвестиційного клімату в Україні, реєстраційний номер 6541

Проект

Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо поліпшення
інвестиційного клімату, реєстраційний номер 6542
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Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення
інвестиційного клімату в Україні, реєстраційний номер 6543

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з
прийняттям Закону України “Про стандартизацію”, реєстраційний номер 7123

Проект

Закону про внесення зміни до статті 35 Закону України “Про публічні
закупівлі” у зв’язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію”, реєстраційний
номер 7124

Проект

Закону про внесення змін до Закону України “Про радіочастотний ресурс
України” щодо забезпечення впровадження нових радіотехнологій, реєстраційний
номер 7181

Проект Закону про Митний тариф України, реєстраційний номер 7306
Проект Закону про створення та виробництво озброєння, військової
техніки, реєстраційний номер 7389

і спеціальної

Протягом 2018 року Урядом прийнято 133 постанови та 257 розпоряджень Кабінету
Міністрів України, розробником яких було Мінекономрозвитку. Видано 2035 наказів
Мінекономрозвитку.
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