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Вступ 
Актуальність проблеми підвищення конкурентоспроможності економіки 

України  обумовлюється значним відставання економіки України за своїми кількісними та 
якісними макроекономічними параметрами, а також підприємницьким середовищем не 
тільки від розвинених країн світу, але й від колишніх союзних республік. В умовах, коли 
світ стрімко змінюється під впливом інтеграції та конвергенції, Україна залишається 
слабко підключеною до  світових потоків капіталу та інновацій. Відсталість у розвитку 
інституцій породжує слабку здатність до абсорбції нових технологій, передових ідей,  
атрибутів громадського суспільства. Програмний інструментарій вирішення національних 
проблем в свою чергу потребує використання сучасних економічних технологій і 
перетворення у дієвий механізм постановки та  реалізації урядових завдань. Водночас  
Програма підвищення конкурентоспроможності національної економіки України має 
об’єднати суспільство,  вирішити важливу проблему перетворення України у 
висококонкурентну державу і наблизити країну до країн, що входять у інноваційне ядро. 

Метою розроблення концепції Державної програми підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки України є формування концептуальних 
засад нового інструмента реалізації економічної політики Уряду України –  
довгострокової  Програми на 2007-2015 роки, розроблення та реалізація якої дозволить 
вирішити декілька актуальних задач, а саме: підвищити конкурентоспроможність 
економіки України, активізувати інноваційно-інвестиційну складову розвитку із 
позитивним впливом на структурні процеси у  реальному секторі економіки та в 
розширенні перспективної складової "економіки на базі знань”, чим забезпечити 
динамічне економічне зростання із підвищенням рівня та якості життя населення.   

Концепцією Програми визначено головну мету, ключові  цільові орієнтири та 
основні завдання Програми; стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності 
економіки України, включаючи скорочення критичних  відставань країни за якістю 
державних інституцій, макроекономічного та підприємницького середовища, інноваційної 
складової розвитку, якості інфраструктури, а також - гармонізацію макро-пропорцій і 
підвищення технологічного рівня виробництва, що зорієнтовані на посилення 
адаптивності економіки до зовнішніх шоків і виведення країни на траєкторію стійкого 
динамічного зростання із ефективним використанням людського, виробничого і 
природного капіталу. Вказано місце Програми в системі державних програмних та 
прогнозних документів та організаційно-політичні складові її реалізації. 

Програма має стати стрижневою складовою довгострокової державної 
Стратегії економічного прориву,  доповнити систему держаних програмних документів і 
відповідати Конституції України: статті 11 в частині обов’язку держави щодо консолідації 
та розвитку української нації; статті 16 щодо забезпечення екологічної безпеки;  статті 18 
щодо забезпечення інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного 
співробітництва з членами міжнародного співтовариства; статті 116 і 117 щодо функцій 
Кабінету Міністрів України, а  також повноважень органів виконавчої влади відповідно до 
Закону України про Кабінет Міністрів України. 
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 Розділ 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ І НОВІ МОЖЛИВОСТІ 

Конкурентоспроможність 
економіки, методи її виміру та визначення   
зв’язку із динамікою зростання на різних 
етапах економічного циклу вже не перше 
десятиліття перебувають у центрі уваги 
економістів та політиків, адже в залежності 
від якості тих чи інших оцінок та ступеня 
їх відповідності реальній економічній 
ситуації визначається ґрунтовність 
стратегічних рішень на макро- та 
мікрорівні. 

Довідково: сучасні оцінки 
загальної конкурентоспроможності країни 
або її економіки мають велику палітру 
визначень, а методологія обрахунку 
інтегрованого показника 
конкурентоспроможності  країни 
базується на композиції  широкого  
спектру економічних характеристик 
різних країн і їх ієрархічному співставленні. 
Найбільш поширеним серед фахівців є звіт 
Світового  Економічного Форуму1, за 
методологією якого розраховується індекс 
глобальної конкурентоспроможності та 
індекс конкурентоспроможності бізнесу 
(див. Додаток 1). Міжнародний інститут 
розвитку менеджменту (IMD-Лозана) 
щорічно оприлюднює свій звіт2 із 
рейтингом країн за індексом 

конкурентоспроможності, але  
Україна буде представлена  в 
цьому документі лише з 2007 
року.  

Проблема: Україна хронічно 
відстає від більшості країн 
майже за усіма 
макроекономічними критеріями 
та оцінками, залишається на 
периферії світових інноваційних 
систем і в результаті має займає 
низький рейтинг за індексом 

глобальної 
конкурентоспроможності (рис. 
„Рейтингові позиції ...”) 
порівняно з країнами ЄС і в 

                                                 
1 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 
2 IMD   Lаusanne. World competitiveness yearbook 

Основні складові індексу конкурентоспроможності 
України у 2006 р.
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2006 році зайняла 78 місце 
серед 125 країн, що 
рейтингуються СЕФ, в той час 
як у 2005 році була на 68 серед 
117 країн. Таке зниження 
відбулося не стільки по 
причині погіршення 
кумулятивної абсолютної 
оцінки (вона зменшилася  з 
3,97 до 3,89 балів  із семи), а 
по причині просунення інших 
країн на вищі позиції. Тобто в 
той час, як провідні країни 
світу здійснюють перехід до 
інноваційного суспільства, 

розбудові економіки, що ґрунтується на генерації, розповсюдженню та використанню 
знань,  на унікальних навиках та здібностях і креативних якостях людей, їх вмінню 
адаптуватися до постійних змін діяльності, Де висока кваліфікація стає головним 
виробничим ресурсом, Україна залишається сировинною країною із надзвичайно високою 
інертністю не тільки в генерації, але й у використанні чужих інновацій. Інвестиції в 
інтелект так і не стали найбільш ефективним  об’єктом для розміщення ресурсів. Україна 
тупцює на місті. 

 Якщо розглянути 
складові рейтингу ІГК (рис. 
„Рейтинги України в розрізі 
субфакторів ..”), то видно, що 
серед основних факторів найгірші  
позиції залишилися за оцінками  
інституційних складових (більш 
того відбулося зниження 
рейтингової позиції  з 92-ої на 
104-у), оскільки в Україні, на 
відміну від інших кран, не 
досягнуто  прогресу в поліпшенні 
інституційного середовища. Разом 
з тим  погіршилися майже усі  
макроекономічні параметри  а 
також оцінки інноваційності (з 54 
на 73 місце).  

Оцінки за семибальною 
шкалою (рис. „Оцінка субфакторів 
....”) показують, що серед 
фундаментальних факторів 
конкурентоспроможності 
найбільш відстаючими є якість  
державних інституцій та 
інфраструктура; серед факторів, 
що підсилюють ефективність - 
ефективність ринків та 
технологічна готовність; серед 
факторів інноваційцності – 
інновативність. Звідси - низька 
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якість державних інституцій, відставання із розвитком людського капіталу стають 
чинником гальмування  країни за технологічним та інноваційним розвитком. Подальша 
консервація ситуації, щ склалася призведе до втрати перспектив виходу на світові ринки 
наукомісткої продукції і збільшення відставання від світових лідерів, що мають якісні 
інституції і активно розвивають постіндустріальне суспільство. Як показує досвід 
найбільш конкурентоспроможних країн  на даний час  саме нова якість держави, більш 
ефективний та відповідальний уряд є гарантом високої конкурентоспроможності 
економіки і вирішення проблем розвитку людського капіталу. 

Внутрішнє рейтингування субфакторів, що визначають конкурентоспроможність 
України, а також виявлені критичні відставання  України в розрізі окремих критеріїв (див. 
Додаток 1) дають підгрунттям для  визначення стратегічних  пріоритетів підвищення 
конкурентоспроможності економіки України. З тим, щоб реалізація програмних завдань в 
розрізі обраних пріоритетів дала найбільший ефект з огляду на підвищення 
конкурентоспроможності економіки України. 

Низькі рейтинги України за 
результатами обстежень міжнародних 
інституцій, включаючи звіти: СЕФ, ІМD 
(Лозанна), Глобальної ради бізнес-полісі 
по індексу довіри інвесторів  (FDI 
Confidence index), а також оцінки, 
отримані по результатах опитувань 
підприємств України  тощо,  є 
індикаторами непривабливості 
економічного середовища України для 
вітчизняних і тим більше – іноземних 
інвесторів. За результатами анкетування 
вітчизняних підприємців найбільш 
проблематичними факторами для 
ведення бізнесу в Україні є: система 
податкового регулювання, політична 
нестабільність (особливо у 2006 р.), 
корупція, урядова нестабільність 
(адміністративні шоки), та ставки 
оподаткування  (рис. „Найбільш 
проблематичні фактори для ведення 
бізнесу в Україні..”). Результати 
міжнародних порівнянь у розрізі 
широкого спектру економічних 
характеристик дає можливість 
оцінити, як „несприятливе” середовище 
для праці та проживання людей в 
Україні. Що є чинником масштабного 
відтоку трудових ресурсів з України у 
більш привабливі регіони.  

З усіх критеріїв, що 
характеризують економічне середовище видно, що  України в першу чергу низька 
якість державних колективних та індивідуальних послуг веде до корозії 
фундаментальних чинників конкурентоспроможності. 80% зведеного бюджету, що 
спрямовуються саме на виконання функцій сектора загальнодержавного управління 
використовується неефективно, що породжує слабкість людського капіталу,  технологічну 
відсталість та низьку інновативність учасників ринку, зростання технологічної залежності 
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від інших країн світу, збереження застарілої структури в обробній промисловості тощо. 
Хаотичне множення численних „цільових комплексних програм”  без досягнення цілей, 
поставлених при їх прийнятті доводить необхідність змін у самій системі прийнятті 
управлінських рішень та наведення порядку у механізмах реалізації програм 
економічного і соціального розвитку на платформі посилення взаємодії уряду і бізнесу. 

Слабка інновативність економіки пов’язана із тим, що Україна звузила до 
критичних розмірів частку високотехнологічних виробництв. Це  зменшило попит на 
власні науково-дослідні та прикладні розробки і стримує трансфер технологій. Кошти, 
призначені для фінансування НДР розмиті по численних ЦКП та інститутах, і 
використовуються вкрай неефективно. Україна не є конкурентом і залишається 
невідомою для світової наукової спільноти. Вся система виробництва знань потребує 
реформування,  посилення кооперації між наукою і виробництвом шляхом створення 
інноваційних високопродуктивних кластерів.    

Програмне вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності 
економіки України і перетворення її у країну високого рівня життя та привабливе 
середовище для інвесторів досі не знаходило свого місця серед дієвих інструментів 
реалізації державної економічної політики. В той час як високі рейтинги багатьох 
європейських країн, включаючи нових членів ЄС, досягнуто завдяки ефективному 
використанню саме програмного інструментарію. Останнім часом - шляхом активного 
включення європейських  країн до реалізації програм оновленої  Лісабонської стратегії та 
відповідно проведення політики підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки.  

В Україні реаліями залишаються численні  (біля 300) цільові  програми, що 
недостатньо фінансуються і потребують ревізії на відповідність новим викликом часу та 
обґрунтованим і прийнятим громадськістю стратегічним пріоритетам розвитку.  
Євроінтеграційні наміри України  слабко реалізуються у програмному співробітництві. У 
2006 році Українські науковці співпрацювали зі своїми європейськими колегами в 43 
проектах, серед яких найбільш високий рейтинг участі в проектах Програми 
міжнародного співробітництва „ІНКО”, другого „Технології інформаційного суспільства” 
та шостого „Сталий розвиток, глобальні зміни та екосистеми” тематичних напрямів 
шостої рамкової програми, яку завершено у п.р. (детальніше див. додаток 2). Сьомою 
рамковою ЄС на 2007-2013 рр. підтримується широкий спектр  країн-учасників,  
включаючи Україну (додаток 3). Інтенсифікація наукової інтеграції українських вчених 
маже стати важливим посилювачем сектору, що займається дослідженнями та розробками 
і наблизитися до країн, що створюють глобальні  хвилі інновацій, а також зупинити втечу 
„мізків” і найбільш перспективної молоді з України. 

В Сьомій рамковій програмі обґрунтована необхідність підвищення 
конкурентоспроможності європейської промисловості з метою перетворення її на 
світового лідера в окремих секторах; вона складається  із трьох складових: Програми 
підприємництва та інновацій; Програми сприяння поширенню інформаційно-
комунікаційних; Програми “Розумну енергію – Європі” . 

Загалом, головною метою оновленої Лісабонської стратегії, є створення 
динамічної інтегрованої економіки, заснованої на передових знаннях, здатної 
забезпечувати високі темпи економічного зростання, створення робочих місць і 
посилення соціального єднання. Зазначені цілі відповідають бажанням українського 
суспільства. 

Серед країн, що успішно використали програмний інструментарій підвищення 
національної конкурентоспроможності та просунулися у рейтингу ІГК СЕФ: США,  
Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Ірландія, Франція та багато інших країн. Україну 
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випереджають не тільки „старі” ринкові економіки, але й колишні радянські республіки та 
партнери з СНД3.  

Основними етапами розроблення таких програм є визначення національних 
пріоритетів на платформі широкого громадського обговорення, розроблення відповідно 
до них  програм(и) із  держаними заходами, включаючи податкові стимули та зміни у 
чинному законодавстві, проведення конкурсів проектів (із заохоченням бізнесу до 
розроблення та впровадження у виробництво технологічних інновацій) у відповідності до 
затверджених  пріоритетів. Реалізація програм передбачає процедури контролю та 
жорсткий аудит проектів, що хоча б частково фінансуються за рахунок бюджету (країни 
чи ЄС). В межах Рамкових програм ЄС вітається створення міжнародних консорціумів під 
здійснення науково-технологічних проектів. 

Створювані в багатьох розвинених країнах Ради з питань 
конкурентоспроможності забезпечують форум для обміну  думками між представниками 
бізнесу, наукових кіл і найманих працівників,  іноді і за участю державних посадових осіб. 
Через значимість  територіальних аспектів конкурентноздатності такі ради можуть 
створюватися і на  регіональних рівнях. Такий підхід сприяє формуванню загального 
погляду на  довгострокову стратегію підвищення конкурентоспроможності при 
одночасному  визначенні проблем, що підлягають рішенню. Що украй важливо, широкий 
спектр  діяльності цих рад підтверджує, що підвищення конкурентоспроможності  є в 
основному рамковою (міжгалузевою) задачею, що вимагає здійснення заходів у різних 
сферах. Обмін досвідом між різними радами з питань  конкурентноздатності (між 
регіонами і країнами) дозволяє отримати корисні  уроки, виявити загальні проблеми і 
визначити сфери, у яких спільні дії  можуть принести користь. В Україні створено Раду 
конкурентоспроможності  (РКУ), як  неурядову позапартійну організацію, яка може 
стати організатором громадського діалогу у суспільстві, а також громадським 
координатором  зусиль вчених, працівників сфери освіти, представників малого бізнесу, 
підприємництва, керівництва великих компаній та фінансових інститутів, а також 
представників урядових та законодавчих кіл, щоб утвердити ідею 
конкурентоспроможності країни в національної свідомості й сприяти 
«інституціоналізації» цієї концепції у практику економічної політики країни4. 

Однак дотепер в Україні не розробляються довгострокові загальнонаціональні 
програми економічного і соціального розвитку, що залишає поза уваги необхідність 
вирішення стратегічних проблем країни, які не можуть бути вирішені  силами окремих 
міністерств чи регіонів України.  З огляду на зазначене об’єктивною вимогою часу для 
України є необхідність активізації дій Уряду з метою  системного підвищення 
конкурентоспроможності та посилення співпраці в межах  програм ЄС. Разом з тим 
технологій програмного управління економічними та соціальними процесами потребує 
докорінних змін, Програма має стати ефективним інструментом реалізації державної 
економічної політики. 

Стрижневим стратегічним документом щодо соціально-економічного 
розвитку України має стати „Державна програма підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки на 2007-2015 роки" (далі 
Програми). Реалізація даної Програми активізує  якісні зміни в економічному середовищі 
та суспільстві, та відповідно підвищення міжнародного рейтингу України та розширення 
притоку в країну ПІІ, а разом з ними нових технологій. 

Програма має стати діалоговою платформою партнерства влади та бізнесу 
та об’єднати суспільство навколо національної ідеї підвищення конкурентоспроможності 

                                                 
3 За  ІГК СЕФ у 2006 р.: Естонія - 25 , Латвія – 36, Литва - 40 , Казахстан – 56, Російська Федерація – 62. 
4 http://compete.org.ua 
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країни та сприяти інституційному розвитку. Її розроблення та реалізація призведе до 
гармонійної інституціональної конвергенції, яка породить інституціональне  
партнерство, а отже активізує  усі атрибути громадянського суспільства. Тому в 
Концепції Програми  закладено не тільки етап обговорення ключових програмних питань, 
а й укладання Громадської угоди між представниками Уряду, підприємств та найманих 
працівників. Звідси Концепція ґрунтується на двох „китах”:  гармонічній інституційній  
конвергенції і новій робочій моделі розроблення та реалізації програми, що передбачає 
відповідні процедури. 

 За таких умов з’являється можливість створення стійкої діалогової 
платформи партнерства бізнесу, влади  і громадянського суспільства в цілому, та 
прийняття  соціальної відповідальності за певні рішення програмного характеру із 
одночасним посиленням міжсекторальної  та міжвідомчої взаємодії в рішенні важливих 
загальнодержавних  проблем. Це особливо важливо для України, де вже відбулося 
становлення і самоствердженням самого бізнесу і його готовності до більш ефективної 
взаємодії з іншими суспільними інститутами. Йдеться не про зрощення влади і  капіталу, а 
навпаки їх відокремлення та прозоре партнерство із широким залученням громадськості і 
розвитком соціального капіталу.  

Йдеться про  усвідомлення громадськістю необхідності підвищення 
конкурентоспроможності України, а також становлення основних засад ринкової 
економіки,  наявність підприємств (різних за розміром), які активно розвиваються та 
можуть стати основою осередків сучасної інноваційної моделі економічного зростання, 
розвиток мережевої економіки через появу кластерів, орієнтованих на випуск 
конкурентоспроможних продуктів тощо. Існує зацікавленість іноземних інвесторів до 
української економіки, що дозволяє розширювати притік  іноземних інвестицій в Україну. 
Разом з тим, постає завдання налагодження партнерства між усіма учасниками ринку та 
формування взаємоприйнятної системи довгострокових  заходів державного впливу, 
спрямованих на використання наявних переваг для підвищення  конкурентоспроможності 
національної економіки, що має бути передбачено у відповідній довгостроковій Програмі. 

 

Розділ 2. ГОЛОВНА МЕТА, КЛЮЧОВІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМНІ ОРІЄНТИРИ   
Метою  розроблення Програми є підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки України шляхом ліквідації критичних відставань України від 
країн, що входять у світове інноваційне ядро і створення нової якості життя і праці, а 
також привабливого середовища для бізнесу. Реалізація Програми має забезпечити якісні 
зміни в економіці з одночасним  підвищенням ефективності використання людського, 
виробничого і природного капіталу та забезпеченням більш високого рівня соціального 
розвитку. 

Ключові  цільові  орієнтири, досягнення яких має бути передбачено 
Програмою: 

• забезпечення  сталого динамічного зростання із підвищенням рівня ВВП  за ПКС на 
одну особу населення від 27% відносно рівня ЄС у 2006 р. до не менше 40% у 2015 р.; 

• підтримка макроекономічної стабільності: рівень дефіциту бюджету  (не більше 3%,  
поступове зниження рівня  інфляції до 2%, диверсифікація зовнішніх цінових шоків 
шляхом гармонізації та стабілізація розподілу доходів між державою, населенням та 
підприємствами); 

• створення  високоефективних державних інституцій  із двократним підвищенням  
середньої оцінки якості державних інституцій  у 2011 і виходом у десятку країн з 
найкращою якістю державних інституцій у  2015 р.; 
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• посилення партнерства між владою та бізнесом  шляхом створення сприятливого 
підприємницького середовища та активізації ролі бізнесу у підвищенні 
конкурентоспроможності економіки (вихід у першу десятку країн у рейтингових 
оцінках СЕФ за індексом конкурентоспроможності бізнесу у 2015 р.); 

•  розширення фінансування фундаментальних та прикладних досліджень у проривних 
технологіях майбутнього  та технологіях, що покращують  якість життя (до 3% ВВП) 
із збільшенням участі бізнесу у їх фінансуванні (до 60% у 2015 р.), а також у проектах  
підвищення кваліфікації та освітянських програмах. 

•  кардинальна модернізація і власної індустрії на основі розвитку високо- та середньо-
високотехнологічних видів економічної діяльності із підвищенням їх рівнів  в  обсягах 
валової доданої вартості обробної промисловості відповідно  до 15 - та 30%; 

• створення сучасних транспортних коридорів та інформаційних мереж; 

• посилення  захисту навколишнього середовища  із заохоченням виробників до 
використання безвідходних та енергозберігаючих технологій. 

Зв’язок із економічною динамікою. Зв’язок загальноекономічної динаміки 
розвитку із конкурентоспроможністю економіки є взаємозалежним. З одного боку, 
підвищення  конкурентоспроможності  економіки країни посилює багатомірні чинники її 
розвитку, з іншого – високі прирости  ВВП забезпечують збільшення ресурсів для 
фінансування людського капіталу, розвитку інфраструктури, покращення екології, 
вирішення загальнокультурних проблем, отже підвищення конкурентоспроможності 
України.  

Досягнення стратегічних цільових орієнтирів  повинно відбуватися через 
формування інноваційної соціально орієнтованої моделі економічного розвитку, 
ефективної та продуктивної ринкової системи, адаптованої до викликів світових ринків 
через подальше якісне трансформування економічних відносин.  

Статтею 4 Закону України “Про державне  прогнозування та розроблення  
програм економічного і соціального розвитку” передбачено розроблення програм 
економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та 
міст на короткостроковий період, а також програм розвитку окремих галузей. Визначено 
також, що при необхідності прогнозні і програмні документи економічного і соціального 
розвитку можуть розроблятися на більш тривалий період. Саме цю нішу у системі 
прогнозних та програмних документів має заповнити Програма підвищення 
конкурентоспроможності економіки України (далі Програма) терміном на 10 років.  

Програма має стати інструментом концентрації та координації дій виконавчої 
влади в напрямку підвищення конкурентоспроможності економіки країни та її регіонів, а 
також окреслювати  стратегічні перспективи (10 років). Водночас ті із заходів Програми, 
що стосуються окремих видів діяльності чи економічних комплексів повинні розгортатися 
у програми їх розвитку. Отже Програма має стати стрижневим документом, який визначає 
основні напрями конкурентоспроможного розвитку України. 

 

Розділ 3. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТА  ЕТАПИ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Підвищення конкурентоспроможності економіки України потребує вирішення як 
проблем фундаментального характеру, так і посилення факторів, які забезпечують пряме 
підвищення ефективності виробництва і перехід до інновативного та сталого розвитку: 
Виходячи з цього пропонуються дев’ять  основних складових  підвищення 
конкурентоспроможності економіки України, згрупованих у три факторні групи. 
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Група 1. Фундаментальні: 

1. Забезпечення макроекономічної стабільності. 
2. Підвищення ефективності державного управління (колективних державних послуг). 

3. Розвиток людського капіталу та покращання якісного складу трудових ресурсів. 

4. Розвиток інфраструктури (нарощування транзитного потенціалу держави, 
модернізація та оновлення основних фондів і рухомого складу авіаційного, 
автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, поширення 
інформаційно-комунікаційних технологій). 

Група 2. Підвищення  ефективності 

5. Розвиток підприємництва. 

6. Розвиток фінансових ринків. 
7. Підвищення технологічного рівня виробництва та  ефективності використання 

паливно-енергетичних ресурсів (розвиток нових форм взаємодії підприємств – зі 
створенням численних інноваційних та еко-інноваційних кластерів; розвиток 
експортного потенціалу та імпортозаміщення, запровадження європейських 
принципів державного ринкового нагляду за додержанням вимог щодо безпеки 
продукції та послуг). 

Група 3 Посилення інновативності та забезпечення сталого розвитку 

8. Стабілізація і поліпшення екологічного стану території України з метою переходу до 
сталого (екологічно збалансованого) розвитку, впровадження екологічно 
збалансованої системи природокористування. 

9. Посилення інноваційної складової  розвитку. 

До 2015 року Україна має пройти два умовні етапи розвитку.  

Перший етап з 2007 по 2011 роки має стати етапом кардинального поліпшення 
інституцій і підприємницького середовища та створення сучасної висококонкурентної як 
на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках індустрії. Так, вже у 2011 році має 
кардинально поліпшитися якість державних інституцій, підприємницького середовища та 
обробної промисловості, яка має змінитися структурно(на користь високотехнологічних 
та середньо-високо-технологічих виробництв) і якісно (за показниками продуктивності 
праці, енергоміскості, матеріаломісткості тощо), а також  стати головним постачальником 
машин  та обладнання для внутрішнього ринку і експортером високотехнологічних 
продуктів.  

Перший етап  потребує більш масштабної ресурсної підтримки  фундаментальних 
факторів і паралельно посилювачів інновативності та ефективності розвитку.  

Другий етап з 2012 по 2015 роки буде етапом, коли поряд із подальшою підтримкою 
фундаментальних складових конкурентоспроможності більшої ресурсної підтримки 
отримають фактори, що посилюють ефективність та інновативність. На той час рівень 
ВВП дозволить передислокувати ресурси на підтримку постіндустріального розвитку із 
усіма атрибутами економіки, що створює знання. 

Тобто Україна за короткий проміжок часу (2007-2015рр) має  здійснити якісний 
економічний  прорив: спочатку у індустріальне, а потім у постіндустріальне суспільство. 

Розділ 4. ПРОГРАМНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА  
На сучасному етапі розвитку економічних відносин економічна політика України 

трансформується в політику підвищення конкурентоспроможності національної 
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економіки. З 2007 року використання відомих механізмів підтримки тих чи інших сфер 
буде обмеженим із-за вступу в СОТ. Зокрема це стосується відомих  інструментів 
торговельної політики, як тарифні або нетарифні обмеження і субсидії, оскільки існування 
глобальної економіки передбачає наявність уніфікованої системи, в якій знижується 
дієвість захисту вітчизняних товаровиробників шляхом регулювання митно-тарифних 
бар’єрів.  

Це також стосується жорстких норм щодо прав на інтелектуальну власність, доступу 
іноземних інвесторів до державних тендерів і т.п. які справлятимуть аналогічний вплив. 
Відкриття доступу до ринків товарів, послуг, капіталів, які були до цього часу закритими, 
водночас відкриватимуть доступ інших країн до українських ринків, що посилить 
конкурентну боротьбу на національному ринку.  

Високотехнологічна індустріалізація на відміну від ресурсних  детермінант 
національних конкурентних переваг (дешева сировина та робоча сила) значною мірою 
залежить від технологій, капіталовкладень і трудових навичок. Ці ресурси є міжнародно-
мобільними і можуть бути залучені і сформовані будь-якою країною, що має відповідну 
культуру підприємництва, ліберальні торговельні та інвестиційні закони, сильну наукову і 
технологічну інфраструктуру і систему освіти. Саме в створенні зазначених передумов є 
головна участь держави. 

Програмою передбачається створення сприятливих рамкових умов для усіх учасників 
ринку. Усі державні програмні  заходи не повинні  порушувати конкуренцію на 
внутрішньому ринку шляхом створення більш привабливих податкових  умов ведення 
бізнесу. Програма відкидає будь-які форми фаворитизму і преференцій для окремих 
видів економічної діяльності, підприємств та територій. 

Однак відомо, що вирішення завдання із розвитком сучасних високо-технологічних та 
середньо-високо-технологічних виробництв потребує синхронізації дій як приватного, так 
і бюджетного секторів економіки. На даний час ринок відкидає можливість швидкого 
налагодження рентабельних високо-технологічних виробництв із-за відсутності прибутків 
на початкових етапах реалізації подібних бізнес-проектів.  Виходячи із світового досвіду 
ефективної підтримки у створенні  інноваційних полюсів розвитку уряд  надаватиме  
підтримку лише  в межах реалізації Спеціальних програм, включаючи цільові комплексні 
програми, якщо вони відповідають  завданням і цілям Програми.  

Державними інструментами такої підтримки для приватного сектора економіки є: 

- податковий кредит; 

- обмежена участь у фінансуванні окремих проектів; 

- бюджетне покриття відсотків по кредитах тощо; 

- інформаційне та кадрове забезпечення  в межах виконання бюджетних послуг; 

- сприяння гнучкості ринку праці та гарантування стимулюючої оплати праці; 

- збільшення інвестицій в людський капітал; 

- адаптування систему освіти та навчання до нових вимог  професійності.  

- розширення та поліпшення інфраструктури; 

- участь у фінансування науково-дослідницьких (проектно-конструкторських) 
робіт; 

- сприяння поширенню інформаційних і комунікаційних технологій; 

- підтримка використання  ресурсів на сталому рівні та посилення синергічність 
між захистом довкілля та економічним зростанням тощо. 
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Для реального сектору економіки пріоритетними є проекти, реалізація яких впливає 
на: 

- значне зростання енерго-ефективності та раціонального використання ресурсів;  

- введення в експлуатацію відновлюваних джерел енергії; 

- розвиток високотехнологічних виробництв із випуском високо-конкурентних 
продуктів на зовнішньому і внутрішньому ринках; 

- створення висококваліфікованих робочих місця; 

- транс-націоналізацію  знань та трансфер технологій,  а також менеджмент 
інтелектуальної та промислової власності; 

- розширення використання  екологічно чистих сучасних (замкнених) технології; 

- зменшення регіонального безробіття і поліпшення довкілля; 

- інформатизацію суспільства тощо  

    

Розділ 5.  ОСНОВНІ ПРОГРАМНІ ЗАВДАННЯ УРЯДУ 

Забезпечення макроекономічної стабільності 

1. Проведення податкової та бюджетної реформи: вирівнювання податкового 
навантаження та усунення податкової дискримінації, зміна структури податків 
із підвищенням частки непрямих податків, покращення адміністрування податків, 
посилення прозорості та ефективності державних витрат, впровадження в 
економічну практику методології оцінки ефективності використання державних 
фінансових ресурсів у різних сферах, мінімізація дефіциту бюджету із підтримкою 
його  на рівні стандартів ЄС. 

2. Детінізація економіки, легалізація тіньових капіталів некримінального 
походження. 

3. Проведення виваженої та передбачуваної цінової та валютно-курсової політики: 
вдосконалення механізмів антимонопольного регулювання, усунення практики 
перехресного субсидування, перехід до політики інфляційного таргетування в 
умовах запровадження режиму плаваючого валютного курсу.   

4. Вирівнювання диспропорцій у розвитку регіонів (розроблення регіональних програм 
із підвищення конкурентоспроможності). 

 

Підвищення ефективності державного управління  

(колективних державних послуг) 

1. Прискорення проведення адміністративної та адміністративно-територіальної 
реформи: законодавче закріплення розподілу обов’язків та відповідальності  між 
гілками влади з метою підвищення ефективності управління економікою, 
посилення самостійності та відповідальності місцевих органів самоврядування. 

2. Судова реформа - розбудова справедливої судової системи. 

3. Удосконалення системи вияву та притягнення до адміністративної 
відповідальності правопорушників у владних структурах, дії яких завдали шкоди 
національній економіці або призвели до збитків окремих підприємств. 

4. Реформування наукової сфери шляхом інтеграції викладацької та дослідницької 
діяльності; сприяння посиленню зв’язку науки та бізнесу, а також співпраці та 
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взаємодії вітчизняних наукових установ із іноземними, співучасті у  реалізації 
міжнародних проектів, включаючи ринкову програму ЄС. 

 

Розвиток людського капіталу та підвищення загальної фаховості трудових 
ресурсів (підвищення ефективності індивідуальних державних послуг) 

 

1. Створення інноваційного суспільства, забезпечення рівня інвестицій в людський 
капітал та фінансування науки ( у % до ВВП) відповідно до цілей підвищення 
конкурентоспроможності економіки  із наближенням до відповідних параметрів в 
ЄС. 

2. Продовження освітянських реформ та перехід на європейську систему освіти, 
залучення бізнесу до професійної підготовки трудових ресурсів. 

3. Підвищення якості охорони здоров’я, створення сучасної технологічної та 
ресурсної бази медичних установ; сприяння реалізації міжнародних проектів із 
підвищенням кваліфікації медичних кадрів. 

4. Проведення активної політики зайнятості із розширенням категорій населення, 
для яких буде вестись пошук робот та засобів пошуку, а також підвищення 
кваліфікації та продуктивності праці. 

5. Створення ефективної системи іпотечного кредитування, що зробить житло 
доступним для широких верств населення, розроблення проектів для підтримки 
молодих сімей.  

 

Розвиток інфраструктури 

1. Інтеграція у єдиний європейський інформаційний простір шляхом створення 
відповідних рамкових умов для швидкого та належного освоєння конвергенційних 
цифрових комунікацій і послуг, враховуючи аспекти взаємодії мереж, безпеки та  
конфіденційності (розробка заходів щодо участі України у  програмах ЄС зі 
сприяння політиці інформаційно-комунікаційних технологій „і2010: Європейське 
інформаційне суспільство” та програми „Інтелектуальна енергетика Європи”). 

2. Поліпшення умов для розвитку цифрових технологій з акцентом на їх 
різноманітність щодо багатомовності та культури. 

3. Сприяння розвитку інформаційного суспільства, розповсюдження ІКТ шляхом 
стимулювання розвитку послуг і продуктів, створених завдяки ІКТ, особливо в 
секторі суспільних послуг; налагодження суспільної та приватної взаємодії, а 
також  співробітництва для нарощення інновацій та інвестицій в ІКТ. 

4. Розвиток транспортної інфраструктури, становлення України як транзитної 
держави. 

5. Демонополізація житлово-комунального господарства та створення 
конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. 

Розвиток підприємництва 

1. Проведення регуляторної та дозвільної реформи: спрощення системи входження 
та виходу з ринку, скорочення видів економічної діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, ліквідація платежів і внесків, які не передбачені чинним 
законодавством, чітке законодавче визначення меж втручання органів влади та 
контролюючих органів у діяльність господарюючих суб’єктів. 
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2. Вдосконалення конкурентної політики: скасування привілеїв для окремих видів 
економічної діяльності  та підприємств, запровадження мотиваційних механізмів 
при наданні державних субсидій; поетапне, але системне зменшення 
протекціонізму.  

3. Сприяння створенню центрів з навчання правилам ведення бізнесу. 

4. Державна допомога створенню кластерів та інших форм співробітництва 
(особливо у регіональних програмах підвищення конкурентоспроможності).   

 

Створення сучасних фінансових ринків 

1. Підвищення капіталізації економіки, забезпечення прозорих правил і процедур дій 
учасників фондового ринку. 

2. Створення ефективної системи захисту прав власників (у тому числі 
міноритарних акціонерів), вирішення спірних питань, пов’язаних із 
приватизацією, винятково в правовому полі.  

3. Розвиток і стандартизація фінансових послуг відповідно до міжнародних норм. 

4. Підвищення ефективності грошово-кредитної політики в напрямку впливу на 
позитивні структурні процеси в економіці. 

 

Підвищення технологічного рівня виробництва  

1. Залучення прямих іноземних інвестицій у високотехнологічні та середньо 
високотехнологічні види діяльності, а також  енергозбереження. 

2. Визначення пріоритетних полюсів технологічного прориву, сприяння створенню 
національних кластерів з метою налагодження виробництва продуктів, 
конкурентоспроможних на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

3. Проведення конкурсів щодо державного фінансування високотехнологічних 
проектів, реалізація яких  дозволить диверсифікувати український експорт, 
підвищити технологічний рівень виробництва та замістити імпортні аналоги. 

4. Розширення мережі консультативних центрів з розповсюдження досвіду щодо 
створення високотехнологічних кластерів, сприяння розвиткові горизонтальних 
зв’язків між підприємствами різних видів економічної діяльності, здійснення 
акордних інвестицій.    

5. Вдосконалення державного та громадського  нагляду за додержанням вимог щодо 
безпеки продукції та послуг. 

6. Надання державної підтримки щодо захисту інтересів вітчизняних виробників 
високотехнологічної продукції від недобросовісної конкуренції на внутрішньому 
ринку. 

7. Утвердження конкурентоспроможності аграрного та промислового секторів 
економіки на основі використання сучасних технологій. 

Стабілізація та поліпшення екологічного стану території України. впровадження 
збалансованої системи природокористування 

1. Удосконалення системи інтегрованого екологічного управління, посилення 
міжвідомчої координації та співробітництва щодо інтеграції екологічної 
складової до програм розвитку секторів економіки. 

2. Припинення втрат ландшафтного та біотичного різноманіття, розвиток 
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екомережі та заповідної справи, зменшення забруднення, поліпшення 
екологічного стану водних об’єктів, Азовського і Чорного морів. 

3. Формування сприятливого для людини природного середовища, посилення заходів 
екологічної безпеки та зменшення рівня забрудненості довкілля, у тому числі 
через удосконалення системи управління відходами, з врахуванням процесів євро 
інтеграції, а також екологізації  виробництва. 

4. Формування інформаційного простору щодо питань збереження довкілля, 
екополітики та сталого розвитку, сприяння впровадженню системи 
безперервної екологічної освіти, активне залучення громадськості до вирішення 
екологічних проблем. 

5. Розвиток мінерально-сировинної бази та екологічно безпечного 
надрокористування. 

Посилення розвитку інновацій 

1. Розвиток науково-технологічного співробітництва з іншими країнами у 
створенні високо конкурентних продуктів (авіаційна, космічна, нанотехнології, 
біотехнології тощо). 

2. Підтримка участі українських науковців (та студентів) у інноваційних 
програмах ЄС, США, Китаю та інших країн, що інтенсифікували свій розвиток 
за рахунок інноваційної складової. 

3. Розвиток „інноваційних полюсів” економіки - кластерів, орієнтованих на 
створення інноваційних продуктів, що не мають аналогів в світі, включаючи 
пошук альтернативних джерел енергії. 

4. Посилення захисту прав інтелектуальної власності. 
 

 

Розділ 6. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ 

6.1. Основні принципи  та організація  розробки та реалізації Програми 
Розробка Державної програми забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки в процесі європейської та євроатлантичної інтеграції на 2007-2015 
роки має базуватися на принципах, які визначено Законом України “Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, а 
саме: цілісність, об'єктивність, науковість, гласність, самостійність, рівність,  
дотримання загальнодержавних інтересів. З огляду на перехід до атрибутів 
громадянського суспільства до вищезазначених принципів додаються також такі:   

- досягнення консенсусу серед представників влади, бізнесу і профспілок  щодо 
програмних  пріоритетів, засобів стимулювання та контролю для кожного етапу реалізації 
програми, що закладе діалогову платформу партнерства та довіри між усіма учасниками її 
виконання, забезпечить загальну суспільну підтримку та сприяти успішній реалізації 
програми; 

- принцип синхронізації, що передбачає синхронізацію виконання взаємопов’язаних 
програмних завдань та їх акордне ресурсне забезпечення; 

- забезпечення прозорості та спадковості  у реалізації програми незалежно від 
зміни урядів в країні. 

Завдяки використання вищезазначених принципів при розробці Програми 
формуються передумови для активізації соціального потенціалу нації шляхом об’єднання 
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її  навколо національної ідеї підвищення конкурентоспроможності країни. 

  

6.2. Етапи розроблення Програми  
 Етап 1. Інформування суспільства та громадського обговорення: 

- висвітлення проекту Концепції Програми у засобах масової інформації та на 
урядовому порталі,  організація та  проведення його широкого громадського обговорення 
із залученням представників бізнесу, уряду та найманих працівників и також громадських 
організацій, РКУ з метою узгодження щодо: (1) ключових цільових орієнтирів; (2) 
стратегічних пріоритетів підвищення конкурентоспроможності та основних 
напрямків їх реалізації;, (3) участі влади та бізнесу у фінансуванні програмних заходів, 
(4) згоди на систему стимулів, включаю податкові по окремих заходах (якщо такі 
будуть чітко ідентифіковані) в межах визначених пріоритетів (з встановленням 
допустимих меж бюджетних втрат від їх надання) протягом найближчих 3 років 
реалізації Програми; (5) форм контролю (включаючи аудит) за ефективним 
використанням коштів; 

- внесення змін та доповнень до проекту Концепції за результатами громадського 
обговорення та підготовка проекту Громадської Угоди; 

- підписання представниками Уряду та Асоціацій підприємств та найманих 
працівників з підписанням Громадської Угоди щодо партнерства у реалізації 
Програми, та Концепції, як додатку до Угоди. 

Етап 2. Затвердження Концепції Програми 

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні приймає рішення щодо 
затвердження Концепції Програми та Угоди,  підтверджуючи обсяги бюджетного  
фінансування реалізації Програми на найближчі 3 роки. 

Етап 3. Розроблення проекту Програми підвищення конкурентоспроможності 
економіки України у складі Рамкової програми та Спеціальних програм; 

Етап 4. Розроблення робочого механізму реалізації Рамкової та  Спеціальних  
програм ( Додаток 2,3) ;   

Етап 5. Встановлення головних розпорядників коштів по реалізації Рамкової та 
Спеціальних програм та підготовка проекту Постанови Кабінету Міністрів України 
щодо затвердження Програми та робочого механізму її реалізації. 

6.3.  Структура Програми 
Програма складається із вступної частини, Рамкової  програми (яка спрямована 

на поліпшення загальних рамкових умов для економічної діяльності, або економічного 
середовища в цілому)   та Спеціальних програм (включаючи цільові комплексні 
програми). 

У вступній частині Програми даються висновки по результатах аналізу слабких 
сторін конкурентоспроможності України,  їх причин та коротка версія Концепції 
Програми  із висвітленням цільових орієнтирів,  стратегічних пріоритетах підвищення 
конкурентоспроможності економіки України.  

Відповідно до затверджених пріоритетів  підвищення конкурентоспроможності 
економіки України та  суб’єктів реалізації програм (органів виконавчої влади) дається 
перелік програм,  виділених під їх реалізацію ресурсів з річною розбивкою по 
запланованих джерелах фінансування впродовж найближчих трьох років (коли мають 
бути подолані найбільш сильні відставання  України за базовими факторами 
конкурентоспроможності), та загальні пропорції щодо їх розподілу по джерелах та групах 
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пріоритетів на 2010-2013 та 2014-2015 рр., із врахуванням їх ієрархії  по важливості та 
терміновості з огляду на необхідність виведення національної економіки у відносно 
короткі строки на більш високий рівень конкурентоспроможності.  

Основною відмінністю Рамкової програми (РП) від спеціальних програм (СП) є її 
націленість на якісні зміни у загальних (рамкових) умовах для усіх учасників ринку, тобто 
вона технологічно має синтезувати у собі заходи Уряду в частині зміни чинного 
законодавства, підтримки макроекономічної стабільності, проведення 
загальнонаціональних реформ тощо. Звідси – Розроблення та реалізація Рамкової 
програми має концентруватися в органах виконавчої влади, що відповідають за 
економічну політику Уряду з залученням до цього необхідних експертів. Більшість 
політичних заходів Рамкової програми не потребують окремого виділення бюджетних, 
оскільки мають здійснюватися органами виконавчої та законодавчої влади в межах їх 
повноважень. Лише в разі необхідності залучення фахівців та експертів, включаючи 
іноземних, до розроблення законопроектів чи змін до них, в Державному  бюджеті  мають 
бути виділені кошти на фінансування зазначених робіт. 

По Рамковій та кожній із Спеціальних програм визначаються: (1) цілі та критерії 
оцінки їх досягнення;  (2) ідеологія програми з огляду на джерела фінансування та коло 
учасників її реалізації (включаючи  приватні інституції, що залучатимуться по окремих 
проектах), обсяги фінансування та встановлені розпорядники  коштів (які є 
відповідальними за результати реалізації програмних проектів), зв’язок (якщо є чи може 
бути) із європейськими проектами та програмами; (3)  детальний  план формування 
пакету проектів (включаючи проведення конкурсів проектів) та реалізації (на наступні 3 
роки); (4) структура за джерелами фінансування, включаючи бюджетні та  
позабюджетні джерела (банківські кредити, кошти кредитних спілок, 
мікрокредитування малого бізнесу тощо, технічна допомога, власні кошти підприємств, 
інвестиційні фонди, кредити Світового банку, Банку реконструкції та розвитку  тощо); 
(5) форми контролю за реалізацією програми із критеріями оцінки ефективності 
досягнення поставлених цілей в межах спеціальної програм та її проектів (включаючи 
аудит). 

У додатку до РП та СП наводяться окремі формати деталізації їх змістовної 
частини, посилання на чинне законодавство щодо процедури проведення конкурсів 
проектів, в разі відсутності необхідних норм у чинному законодавстві, пропонуються  
окремі формати та проект Постанови КМУ щодо реалізації РП та СП. 

Якщо Спеціальними Програмами передбачаються зміни до чинного 
законодавства, орган, що координує розроблення Програми, проводить роботу із  
міністерствами та відомствами, а також залучає інші інституції до розроблення 
пропозицій до змін у чинному законодавстві, реалізації РП, їх громадське обговорення та 
узгодження. 

Розробляється формат щорічних звітів, що складатиметься органами, 
відповідальним за розроблення РП,  СП та Програми в цілому. 

Визначаються процедури та формат контролю за результатами реалізації РП та 
СП та Програми в цілому, а також порядок інформування громадськості щодо досягнутих 
програмних  результатів та ефективності використання бюджетних коштів. 

6.4.Узгодження із процесом стратегічного бюджетного планування 
Одним із недоліків бюджетної системи України є слабке обґрунтування цільових 

та загальнонаціональних програм економічного і соціального розвитку та відсутність 
інформації про них (в частині витрат та очікуваних результатів реалізації) для широкого 
обговорення щодо доцільності їх фінансування.  Перетворення бюджету у стратегічний 
план фінансування Програми є назрілим, оскільки дозволяє націлити державні фінанси на 
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процес підвищення конкурентоспроможності економіки України, рухаючись по 
пріоритетах, визнаних громадськістю. Метою узгодження є інтеграція програмної та 
бюджетно стратегій у єдину систему для підвищення ефективності реалізації дій та 
всіх ініціатив Уряду. Відповідно до даної концепції: 

1. Розроблення Програми здійснюється  за графіком, що відповідає  повній 
взаємоузгодженості програмної стратегії із бюджетною, адже левова частка зведеного 
бюджету спрямовується на фінансування  базових та інновативних чинників 
підвищення конкурентоспроможності економіки країни. Фактично Державний 
бюджет повинен стати стратегічним фінансовим планом реалізації Програми5, а 
метод його складання – програмно-цільовим методом (ПЦМ). 

2. Цільові комплексні програми (ЦКП) розглядаються в бюджетному процесі головним 
чином  у складі Програми, куди вони мають бути включені на загальних засадах 
(тобто пройти перевірку на відповідність програмним пріоритетам та очікувані 
фіскальні наслідки та  ефективність, детально в р.5.6.). Зазначене забезпечує 
ефективну співпрацю різних урядових установ за єдиним планом, що відповідатиме 
принципам взаємо узгодженості, синхронічності тощо. 

3. Міністерство економіки разом з Міністерством фінансів (або спільний орган, 
створений на їх основі) із залученням НБУ, міністерств, відомств, науковців та інших  
фахівців відповідно до затвердженої КМУ Концепції  Програми розробляють 
Програму.  

4.  Програмні пріоритети, затверджені у Концепції Програми, автоматично стають 
програмними та  бюджетними пріоритетами і включаються у стратегічний бюджетний 
план, тобто визнаються як пріоритети, що потребують бюджетного  фінансування, або 
інших форм бюджетної підтримки в межах середньострокової фіскальної бази. Разом з 
тим оцінюються і інші джерела, що братимуть участь у фінансуванні реалізації 
пріоритетних факторів підвищення конкурентоспроможності економіки. Тобто через 
Програму  пріоритети інтегруються до середньострокової бюджетної структури і 
стають складовими розроблення окремими міністерствами запитів бюджетних 
програм. 

5. Результатом стратегічного бюджетного планування є рішення щодо фінансування 
визначених програмних  пріоритетів (в їх детальному форматі), включаючи державні 
капітальні витрати, на найближчі три роки. 

6. Короткостроковий та середньостроковий прогнози економічного та соціального 
розвитку України корегуються із врахуванням  Програми і бюджетного стратегічного 
плану, зміни в прогнозах  враховуються у процесі розроблення бюджету на наступний 
рік та визначення основних фіскальних параметрів на три наступні роки. 

7. Попередні розрахунки основних бюджетних показників доводяться до основних 
розпорядників бюджетних коштів та  місцевих органів виконавчої влади для 
врахування при формуванні відповідних запитів та бюджетів, а також для уточнення 
обсягів фінансування  РП та СП, що входять у Програму на наступний рік. 

8. Проект Програми разом із бюджетним стратегічним планом на наступні три роки 
підлягають фаховій експертизі на відповідність її принципам та критеріям, які 
визначено чинними законодавчими актами, та через засоби інформації виноситься на 
широке громадське  обговорення.  

                                                 
5 Відповідно необхідно визначити у Бюджетному кодексі, що Програма є результатом урядових 
стратегічних рішень і її має бути повністю узгоджена із бюджетною стратегією. Тобто має бути сформована 
інтегрована система „Програма-бюджет”, що поєднує програмний та бюджетний інструментарій реалізації 
урядової політики. 
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9. Погоджений Проект Програми разом із відповідними експертизами, фінансовими 
планами та проектом Постанови узгоджується економічними відомствами в процесі 
розроблення Державного та місцевих бюджетів на наступні 3 роки і надсилається до 
Кабінету Міністрів України. 

10.  Програма затверджується Постановою Кабінету Міністрів, якою передбачається 
щорічне включення завдань, показників і заходів зазначеної Програми до відповідних 
розділів Державної програми економічного і соціального розвитку на відповідний рік 
та врахування обсягів видатків на реалізацію завдань та заходів під час складання 
проекту Державного бюджету України на відповідний рік. 

Розділ 7. ОРГАН, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОЗРОБКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ  
ПРОГРАМИ 

Відповідальність за розроблення проекту Програми, її систематичне корегування 
та проведення моніторингу виконання, покладається на   Міністерство економіки України, 
або спеціально створену міжвідомчу структуру. З цією метою  створюється спеціальний 
підрозділ (в Міністерстві економіки України, або міжвідомчий комітет), який  здійснює 
організаційно-методичне керівництво та координує роботу із підготовки проекту 
Програми підвищення конкурентоспроможності економіки України, забезпечує його 
широке громадське  обговорення, проводить моніторинговий контроль за  виконанням 
програмних заходів та змінами у індикаторах конкурентоспроможності, як по основних 
напрямах програми, так і в регіональному розрізі.  

Орган, відповідальний за розроблення та реалізацію Програми та підготовку 
щорічних звітів: 
- по результатах моніторингового контролю за виконанням Програми готує 
узагальнений звіт; 

- залучає до аналітичних досліджень науковців шляхом проведення тендеру на 
виконання  проектів, по результатах яких  готується щорічна доповідь щодо стану 
конкурентоспроможності України; 

- розробляє пропозиції щодо корекції Програми та політики підвищення 
конкурентоспроможності України, які  подаються на розгляд Кабінету Міністрів; 

- організовує розміщення в ЗМІ та мережі Інтернет інформації про хід та результати 
реалізації Програми, стан фінансування заходів, залучення позабюджетних коштів. 
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Додаток 1 
Міжнародна конкурентоспроможність країни: 

методологія і оцінки для України  
 

За визначенням Світового Економічного Форуму (World Economic 
Forum) конкурентоспроможність країни розглядається як сукупність 
чинників, політик та інституцій, які визначають рівень продуктивності 
країни. Зростання продуктивності – що означає краще використання наявних 
факторів виробництва і ресурсів – це рушійна сила зростання рівня віддачі 
від вкладених інвестицій, який, в свою чергу, визначає рівень сукупного 
зростання економіки. Таким чином, більш конкурентна економіка буде 
однією з найбільш швидко зростаючих у середньо- та довгостроковому 
періоді часу [6]. 

Для визначення ключових елементів стійкого розвитку окремих країн 
Світовий Економічний Форум (СЕФ) розраховує Індекси Глобальної 
Конкурентоспроможності, на основі яких проводяться порівняння і аналіз 
змін рівня конкурентоспроможності для різних країн.  

Крім Індексу Глобальної Конкурентоспроможності для міжнародних 
порівнянь конкурентних переваг в світовій практиці застосовуються Індекс 
Конкурентоспроможності Бізнесу, який також розробляє СЕФ, та індекс 
конкурентоспроможності ІРМ (Лозанна). Методології порівняльної оцінки 
конкурентоспроможності, які застосовують і СЕФ, і ІРМ (Лозанна)  
ґрунтуються на композиційному поєднанні широких характеристик країни у 
декілька критеріїв, та в подальшому – у показники конкурентоспроможності, 
що дозволяє проводити багатоаспектні дослідження відмінностей між  
країнами світу, визначати найбільш критичні відставання і обґрунтовувати 
стратегічні пріоритети політик уряду в підвищенні конкурентоспроможності 
країни. Ці дві методологічні концепції відрізняються між собою, але за 
переліком критеріїв доповнюють одна одну. У результатах ІРМ  більший 
акцент робиться на екстенсивних статистичних показниках, що дозволяє  
деяким країнам вийти на високі рейтингові позиції, не дивлячись на низьку 
соціальну ефективність розвитку економіки, і навпаки – розвиненим 
(невеликим за розміром) країнам  знизити свій рейтинг. Обидва звіти дають 
широкі можливості для творчого доробку із створенням таких композиційних 
індексів (кожним із користувачів), що дозволять знайти відповіді на власні 
запитання. 

Усі перераховані індекси конкурентоспроможності є надзвичайно 
ефективними й інформативними, однак, при цьому, ІГК набув більшої 
популярності.  

Індекс Глобальної Конкурентоспроможності є досить простим за своєю 
структурою, враховуючи при цьому основні чинники, які є критичними щодо 
забезпечення продуктивності та конкурентоспроможності країни. Головні 

                                                 
6 The Global Competetivness Report 2006-2007 / World Economic Forum. – http://www.weforum.org 
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чинники, на основі яких розраховується Індекс Глобальної 
Конкурентоспроможності, поділені на дев’ять основних субфакторів: 

1. Інституції 
2. Інфраструктура 
3. Макроекономіка 
4. Здоров’я і початкова освіта 
5. Вища освіта і навчання 
6. Ефективність ринків 
7. Технологічна готовність 
8. Витонченість бізнесу 
9. Інновації 
Методика обрахунку Індексу Глобальної Конкурентоспроможності 

(ІГК), на який СЕФ повністю перейшов з 2006 року, враховує той факт, що 
основні конкурентні переваги країн відрізняються в залежності від 
національного доходу на душу населення. Враховуючи це в процесі 
обчислення ІГК всі країни поділяються на три рівні, кожний з яких 
передбачає відповідне зростання рівня складності управління економікою:  

– факторний розвиток (рівень і) – країни, конкурентоспроможність 
яких базується на інтенсивному (посиленому) використанні основних 
факторів виробництва;  

– ефективний розвиток (рівень іі) – країни, конкурентоспроможність 
яких базується на підвищенні ефективності і продуктивності виробництва і 
функціонування економіки;  

– інноваційний розвиток (рівень ііі) – країни, конкурентоспроможність 
яких базується на впровадженні і застосуванні інновацій. 

Усі дев’ять груп факторів Індексу Глобальної 
Конкурентоспроможності мають різний вплив у різних країнах, важливість 
кожного з них залежить від особливостей поточного етапу соціально-
економічного розвитку країни. Для того, щоб врахувати ці особливості, всі 
чинники конкурентоспроможності розподілені на групи для обрахунку трьох 
проміжних індексів – субіндексів, які є індикаторами відповідного соціально-
економічного розвитку країни: 

– субіндекс Фундаментальні фактори розвитку обраховується на 
основі таких груп чинників, як Інституції, Інфраструктура, 
Макроекономіка, Здоров’я і початкова освіта. Він з найбільшою вагою 
враховується в ІГК країн, рівень розвитку яких відповідає стадії факторного 
розвитку (рівень і) – конкурентоспроможність яких базується на 
інтенсивному (посиленому) використанні основних факторів виробництва; 

– субіндекс фактори, що підкріплюють ефективність будується на 
основі таких груп чинників, як Вища освіта і навчання, Ефективність 
ринків, Технологічна готовність. Він з найбільшою вагою враховується в ІГК 
країн, які за рівнем доходів і розвитку відповідають стадії ефективного 
розвитку (рівень іі) – конкурентоспроможність яких базується на підвищенні 
ефективності і продуктивності виробництва і функціонування економіки; 

– субіндекс фактори інноваційності розраховується на основі 
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чинників, які входять до груп Витонченість бізнесу та Інновативність. Він з 
найбільшою вагою враховується в ІГК країн, рівень розвитку яких відповідає 
стадії інноваційного розвитку (рівень ііі) – конкурентоспроможність яких 
базується на впровадженні і застосуванні інновацій. 

На основі цих субіндексів і розраховується Індекс Глобальної 
Конкурентоспроможності, в якому субіндекси враховані з відповідною 
вагою, залежною від рівня розвитку країни (і, іі чи ііі). При розрахунку ІГК 
для кожного рівня розвитку (і, іі чи ііі) країни розподіляються за рівнем 
валового внутрішнього продукту на душу населення, обчисленого за 
ринковими валютними курсами. Критерії розподілу країн наведені в     
таблиці 1. 

Країни, які не потрапляють у наведені основні три рівні, вважаються 
„перехідними” і щодо них застосовуються проміжні вагові коефіцієнти, 
розраховані виходячи з фактичного рівня ВВП на душу населення. 

Таблиця 1 
Порогові значення доходу для відповідного рівня розвитку країни [7] 

Рівень розвитку країни ВВП на душу населення 
(дол. США) 

Рівень і. Країни, конкурентоспроможність яких 
базується на інтенсивному (посиленому) 
використанні основних факторів виробництва 

< 2000 

Перехідна стадія від і до іі 2000 – 3000 
Рівень іі. Країни, конкурентоспроможність яких 
базується на підвищенні ефективності і 
продуктивності виробництва і функціонування 
економіки 

3000 – 9000 

Перехідна стадія від іі до ііі 9000 – 17000 
Рівень ііі. Країни, конкурентоспроможність яких 
базується на впровадженні і застосуванні інновацій > 17000 

 
Отже, враховуючи поділ країн за рівнем ВВП на душу населення, а 

також за рівнем розвитку (і-факторний, іі-ефективний, ііі-інноваційний) СЕФ 
розраховує і ранжує значення кожного з дев’яти чинників, які впливають на 
конкурентоспроможність країни і на їх основі – трьох субіндексів, які 
входять до складу Індексу Глобальної Конкурентоспроможності.  

Таким чином, порівняння економік різних країн розгортаються у 
своєрідну діагностичну карту, де у співставленні з іншими країнами 
оцінюються практично всі складові економічної системи: макроекономічна 
стабільність, підприємницьке середовище, стан інфраструктури, доступ до 
ресурсів, фінансові та фондові ринки, якість освіти та охорони здоров’я (не 
тільки в мегаполісах, а й у сільській місцевості), а також розвиток 
фундаментальних та прикладних наук тощо. Частина критеріїв 
вибудовується на базі статистичної інформації, частина – по результатах 
                                                 
7 The Global Competetivness Report 2006-2007 / World Economic Forum. – http://www.weforum.org 
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опитувань.   
В Україні проводиться опитування близько ста фірм щороку [8]. 

Вибірка робиться з урахуванням розподілу за „широкими” галузями 
(відповідно до кількості працюючих у кожній галузі) та з намаганням 
представити основні регіони (Схід-Захід-Південь-Центр-Київ). Але навряд чи 
вибірка такого розміру може вважатися справді репрезентативною, зважаючи 
на значну варіабельність підприємств та середовища, у якому вони 
працюють, в залежності від галузі, території та розміру. Те саме може 
стосуватися й інших країн. 

За оцінками СЕФ Україна знаходиться серед країн рівня (і), розвиток і 
конкурентоспроможність яких базується на інтенсивному (посиленому) 
використанні основних факторів виробництва, і у яких обсяг ВВП на душу 
населення становить менше  2000 дол. США. 

За Індексом Глобальної Конкурентоспроможності, розрахованим для 
періоду 2006-2007 рр., Україна займає 78 місце з 125 країн [9] (за період 2005-
2006 рр. – 68 місце з 116).  

Як приклад, серед країн-сусідів, які як і Україна за рівнем доходів і 
розвитку потрапляють до країн рівня (і), знаходяться Азербайджан – 64 
місце, Вірменія – 82, Грузія – 85, Молдова – 86, Таджикистан – 96 і Киргизія 
– 107 місце. Серед країн рівня (іі) найближче до України за ІГК знаходиться 
Болгарія – 72 місце. В цій же групі знаходяться Латвія – 36 місце, 
Словаччина – 37, Литва – 40, Польща – 48, Казахстан – 56, Росія – 62 місце.  

В структурі ІГК за субіндексом Фундаментальних факторів Україна 
займає 86 місце, за субіндексом факторів, що підвищують ефективність – 69, 
за субіндексом факторів інноваційності – 78 місце (таблиця 2).  

Таблиця 2 
Індекс Глобальної Конкурентоспроможності для України та його основні 

компоненти [10] * 

Параметри Місце 
(з 125 країн) Оцінка 

Індекс Глобальної Конкурентоспроможності 78 3,89 
Субіндекс: Фундаментальні фактори 86 4,15 
1. Інституції 104 3,14 
2. Інфраструктура 69 3,30 
3. Макроекономіка 74 4,27 
4. Здоров’я і початкова освіта 94 5,88 
Субіндекс: фактори, що підкріплюють 
ефективність 69 3,68 

5. Вища освіта і навчання 48 4,35 
6. Ефективність ринків 80 3,96 
7. Технологічна готовність 90 2,71 

                                                 
8 У 2006 році в Україні серед інших дванадцяти країн проводилося експериментальне розширене опитування 
(600 респондентів у 12 містах) з метою аналізу конкурентоспроможності по регіонах.  
9 77 місце – В’єтнам, 79 – Шрі Ланка; очолюють список: Швейцарія –1, Фінляндія – 2, Швеція – 3 місце. 
10 The Global Competetivness Report 2006-2007 / World Economic Forum. – http://www.weforum.org 
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Субіндекс: фактори інноваційності 78 3,47 
8. Витонченість бізнесу 76 3,84 
9. Інноватиність 73 3,11 

* Рейтинги і оцінки всіх компонентів Індексу Глобальної 
Конкурентоспроможності для України представлені в  додатку на рисунках 1-17. 

 
Упорядкувавши чинники, які є критичними щодо забезпечення 

продуктивності та конкурентоспроможності України, за отриманими 
оцінками в межах ІГК, можна визначити, що найменші конкурентні переваги 
демонструють такі чинники конкурентоспроможності, як Інституції, Здоров’я 
та початкова освіта, Технологічна готовність, а також Ефективність ринків. 
Витонченість бізнесу та Макроекономічне середовище не виступають як 
визначальні чинники переваг чи недоліків, які впливають на загальний рівень 
міжнародної конкурентоспроможності України. Виходячи з цього, 
основними чинниками наявних  конкурентних преваг стали Інновації, 
розвиток Інфраструктури та Вища освіта і навчання. 

Таблиця 3 
Чинники ІГК, які є критичними щодо забезпечення продуктивності та 

конкурентоспроможності України * 

Параметри Місце 
(з 125 країн) Оцінка 

1. Інституції 104 3,14 
4. Здоров’я і початкова освіта 94 5,88 
7. Технологічна готовність 90 2,71 
6. Ефективність ринків 80 3,96 
8. Витонченість бізнесу 76 3,84 
3. Макроекономіка 74 4,27 
9. Інновації 73 3,11 
2. Інфраструктура 69 3,30 
5. Вища освіта і навчання 48 4,35 
Індекс Глобальної Конкурентоспроможності * 78 3,89 

* Рейтинги і оцінки всіх компонентів Індексу Глобальної 
Конкурентоспроможності для України представлені в  додатку на рисунках 1-17. 

 
Рейтинг структурних компонентів Індексу Глобальної 

Конкурентоспроможності чітко висвітлює основні чинники, які стримують 
конкурентні позиції України у світі. З трьох субіндексів ІГК найнижчий 
рейтинг має субіндекс Фундаментальні фактори – 86 місце (див. табл. 2).  

Одним з основних чинників низького рівня міжнародної 
конкурентоспроможності за субіндексом Фундаментальних факторів стали 
Інституції (104 місце), тобто система правил, яка формує стимули і визначає 
шляхи, за якими економічні агенти і економіка можуть впливати один на 
одного. Вплив даного чинника враховується в ІГК на основі оцінок 15 
параметрів, по жодному з яких Україна не має конкурентних переваг і займає 
дуже низькі місця в рейтингу (значення коливається від 80 до 119 місця). 



 27

Іншим чинником низького рівня переваг стали Здоров’я і початкова 
освіта (94 місце). Не зважаючи на те, що Україна демонструє високі 
показники охоплення населення початковою освітою (більше 98% дітей за 
даними Держкомстату та Програми Розвитку ООН), відповідно до 
методології розрахунків ІГК за цим параметром вона займає лише 102 місце. 
Такий факт є недоліком самої методології ІГК, однак впливає на оцінки 
міжнародної конкурентоспроможності України. Серед інших основних 
недоліків СЕФ виділяє також масштаби розповсюдження ВІЛ/СНІД – 96 
місце, та масштаби розповсюдження туберкульозу – 82 місце, що обумовлює 
низькі конкурентні позиції людського капіталу України. 

Оцінка Макроекономічних чинників показує 74 місце, яке навіть вище, 
ніж загальний ІГК, однак основними недоліками стали рівень інфляції – 115 
місце, рівень відсоткових ставок – 80 місце, та величина дефіциту 
державного бюджету – 70 місце.  

Наявність для України конкурентних переваг у групі країн з рівнем 
розвитку (і) засвідчує стан і розвиток вітчизняної Інфраструктури. Зокрема 
конкурентними перевагами стали розвиток залізничної інфраструктури – 32 
місце (з 125 країн), а також телефонний зв’язок – 49 місце. Негативними 
чинниками стали якість постачання електроенергії – 86 місце, і загальна 
якість інфраструктури – 70 місце. 

Таким чином, навіть за наявності певних конкурентних переваг, 
основною причиною низької міжнародної конкурентоспроможності України 
виступає відсутність основних умов для її зростання, що обумовлене 
відсутністю інституційних умов, низьким рівнем охорони здоров’я, 
проблемами з розвитком інфраструктури та недоліками макроекономічного 
управління економікою. Такий стан речей обумовлює віднесення України за 
методологією СЕФ до групи країн з рівнем розвитку (і), 
конкурентоспроможність яких базується на інтенсивному (посиленому) 
використанні основних факторів виробництва, навіть не зважаючи на те, що 
оцінка субіндексу факторів, що підкріплюють ефективності, який має високу 
вагу для країн рівня (іі), на 17 пунктів вищими від субіндексу 
Фундаментальних факторів і становить 69 місце. 

Серед чинників міжнародної конкурентоспроможності, які враховані в 
субіндексі факторів, що підкріплюють ефективність, негативний вплив 
демонструють Технологічна готовність – 90 місце, і Ефективність ринків – 80 
місце.  

Найбільш низькі конкурентні переваги Технологічного рівня економіки 
Україна демонструє щодо залучення прямих іноземних інвестицій й передачі 
технологій – 112 місце, засвоєння технологій на рівні фірм– 95, 
законодавчого регулювання інформаційних і комунікаційних технологій – 92, 
кількості персональних комп’ютерів на 100 осіб населення – 86 місце. 

Щодо Ефективності ринку, то низькі конкурентні переваги України 
пов’язані з обмеженнями на закордонну власність – 120 місце! (з 125 країн), 
вартістю аграрної політики – 117 місце, стійкістю банків – 117, кількістю 
процедур, необхідних для започаткування бізнесу – 107 місце,  
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розповсюдженню торговельних бар’єрів – 104, охоплення та ефект від 
оподаткування – 101, ефективністю законодавчої бази – 99,  доступу до 
місцевих ринків акцій – 93, ефективністю антимонопольної політики – 87, 
відтоком за кордон кваліфікованих кадрів, “Втеча мізків” – 87 місце з 125 
країн. Єдиною конкурентною перевагою, пов’язаною з ефективністю 
функціонування ринкових відносин у порівнянні з іншими країнами рівня (і) 
Україна має за рахунок позитивної практики дотримання процедур 
звільнення і найму працівників на роботу – 20 місце. 

Відтак, головним позитивним чинником міжнародної 
конкурентоспроможності України, який суттєво підвищує оцінку за 
субіндексом фактору, що підвищує ефективність розвитку країни, 
залишилася Вища освіта та навчання – 48 місце з 125 країн. Тому лише 
стимулювання конкурентних переваг, пов’язаних із зростанням 
технологічного рівня економіки і підвищенням Ефективність ринків, 
дозволить Україні підвищити ефективність і продуктивність виробництва та 
досягти зростання міжнародної конкурентоспроможності. 

Субіндекс фактори інноваційності демонструє оцінки двох чинників: 
Витонченість бізнесу, за яким Україна займає 76 місце, і Інновації – 73 місце.  

Основним недоліком конкурентоспроможності щодо Особливостей 
ведення бізнесу в Україні стала низька оцінка природи (сутності) 
конкурентних переваг, які демонструють резиденти – 76 місце.  

Недоліками Інноваційних конкурентних переваг для України стали 
низький рівень захисту інтелектуальної власності – 99 місце, і величина 
витрат компаній на дослідження і розвиток інновацій – 82 місце. 
Конкурентною перевагою, поряд з цим, є потреба і можливості для 
впровадження інновацій, за якими Україна займає 45 місце з 125 країн. 

Таким чином, не зважаючи на наведені недоліки та застереження щодо 
практики розрахунку ІГК, як самі індекси конкурентоспроможності, так і 
методологія їх розрахунку і застосування є дуже корисними та повчальними 
для аналізу конкурентних переваг, та розробки і реалізації ефективної 
стратегії конкурентоспроможності України. Загалом концепція міжнародної 
конкурентоспроможності економік різних країн відповідає процесу 
глобалізації. Інтеграційні наміри України із посиленням її ролі у 
європейському просторі, потребують з’ясування місця країни у міжнародних 
вимірах, ступінь відставання від провідних розвинених країн, потенціалу 
розвитку тощо.  

З урахуванням цих потреб вітчизняні науковці формулюють концепцію 
національної конкурентоспроможності в ринковій системі як здатність 
національної економіки робити і споживати товари і послуги в умовах 
конкуренції з товарами і послугами, виробленими в інших країнах, при цьому 
результатом конкуренції повинно бути зростання рівня життя населення 
при дотриманні міжнародних екологічних стандартів [11]. Виходячи з цього, 

                                                 
11 Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С.,  Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко 
В.П. – К.: Знання України. – 2002. – С. 109. 
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у вузькому розумінні конкурентоспроможність національної економіки 
сучасні українські дослідники характеризують як економічну категорію, яка 
характеризує стан суспільних відносин у державі щодо забезпечення умов 
стабільного підвищення ефективності національного виробництва, 
адаптованого до змін світової кон’юнктури та внутрішнього попиту на 
основі розкриття національних конкурентних переваг та досягнення кращих, 
ніж у конкурентів, соціально-економічних параметрів [12].  

Таким чином, з теоретичних концепцій посилення 
конкурентоспроможності країни та результатів практичного порівняння 
міжнародних конкурентних переваг країн світу випливає, що стрижнем 
сучасної української моделі міжнародної конкурентоспроможності мають 
служити реалізація та використання національних конкурентних переваг 
саме на інноваційній основі [13], однак із обов’язковим одночасним 
застосуванням заходів щодо комплексного і системного посилення всіх 
наявних чинників конкурентоспроможності країни. 

 

                                                 
12 Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А.Жаліло, Я.Б.Базилюк, 
Я.В.Белінська та ін.; За ред. Я.А.Жаліла.- К.: НІСД, 2005.- 388 с. – 
http://www.niss.gov.ua/Table/29032006/rezyume.htm 
13 Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: Моногр. / В.В. Близнюк, В.М. Геєць, 
В.П. Александрова та ін. / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К.: Фенікс, 2003. – С. 879. 



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ДУ „ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ”  

Профіль України за основними cубфакторами           Індексу Глобальної Конкурентоспроможності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Профіль України, субфактор "Інституції"
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Рис.2. Профіль України, субфактор "Інфраструктура"
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 Рис.3. Профіль України, субфактор

 "Здоров'я та початкова освіта"
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Рис.4. Профіль України, субфактор 
"Вища освіта та навчання"
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Рис.5. Профіль України, субфактор 
"Ефективність ринку"
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Рис.6. Профіль України, субфактор 
"Технологічна готовність"
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Рис.7. Профіль України, субфактор 
"Витонченість бізнесу"
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Рис.8. Профіль України, субфактор "Інновації"
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Рейтинги України за основними cубфакторами Індексу Глобальної Конкурентоспроможності 
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Додаток 3 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ                                                                                    № 45, грудень  2006 р. 
 

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ 
У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ 

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних 
пунктів, інформаційні бюлетені №1-44, пошук партнерів – на сайті 
www.nas.gov.ua/ciptt/EU 
 

СЬОМА РАМКОВА ПРОГРАМА ЄС  (РП 7): НОВІ МОЖЛИВОСТІ  
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ 

        Сьома рамкова програма (РП7) – це чергова програма у серії багаторічних рамкових програм, які 
виступають основним інструментом Європейського Союзу для фінансування досліджень і розвитку з 
1984 року. Рамкові програми розраховані на 5-річний період, але РП7 триватиме з 2007 р. по 2013 р.  

Сьома рамкова програма (РП7) надає новий імпульс науковому європейському розвитку, 
підкреслюючи, що саме знання і професійність, які є найбільшим ресурсом Європи, мусять відіграти 
основну роль у розвитку її глобальної конкурентоспроможності. Ця програма більше, ніж попередні, 
приділяє увагу міжнародному співробітництву та дослідженням, що відповідають потребам 
економіки. Уперше після створення Європейської Ради з Досліджень програма надасть підтримку 
найкращим європейським проектам з фінансуванням фундаментальних досліджень. Планується також 
спрощення та полегшення участі в програмі завдяки організаційним змінам. Незважаючи на в цілому 
новий підхід, багато елементів будуть повторюватися.  

Відповідно до пропозиції Комісії, РП7 організована за чотирма окремими програмами: 
 

Сьома рамкова програма (РП7) 
 

Співробітництво Ідеї 
Тематичі пріоритети 

Десять тематичних пріоритетів див.нижче 
Європейська Рада з досліджень (ERC) 

Люди Можливості 
Програма мобільності ім. Марі Кюрі Розвиток дослідницької політики 

Тренінги 
для 

почат-
ківців 

Довго-
тривале 
навчання 

Промисло-
вість - 
наука 

Міжна-
родні 

Спеціаль-
ні дії 

Інфра-
струк-
тура 

Малий 
та 
серед-
ній 
бізнес 

Дослід-
ниць- 
кий 
потен-
ціал 

Наука 
 в 
суспіль-
стві 

Між- 
народне 
співробіт-
ництво 

 
СПІВРОБІТНИЦВО  Cooperation - 
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation.htm 
 - http://cordis.europa.eu/fp7/euratom.htm   

Лідерство в ключових науково-технічних сферах. 
Підтримка співробітництва університетських, 
дослідницьких, промислових і громадських установ 

ІДЕЇ   Ideas - 
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm 

 
Фінансування фундаментальних, інноваційних, 
„ризикових” та міждисциплінарних проектів. 
Створення Європейської ради з досліджень (ERC), 
змагання окремих наукових колективів на 
європейському рівні, конкурси для молодих 
науковців і значних наукових колективів, „Bottom 
up”- проекти поза тематичними напрямами програми.

ЛЮДИ   
People  - http://cordis.europa.eu/fp7/people.htm 
Marie Curie actions - 

Розвиток та посилення людського потенціалу 
європейських досліджень. Підтримка навчання, 
мобільності та кар’єрного росту через посилення 
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http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/ 
 

програми „Marie Curie Actions”. 

МОЖЛИВОСТІ    Сapacities - 
http://cordis.europa.eu/fp7/capacities.htm 
Дослідницькі інфраструктури 
 Research infrastructures  
Дослідження, орієнтовані на МСП  
Research for the benefit of SMEs  
Центри досліджень і підтримка регіональних 
науково-організаційних груп 
Regions of knowledge and support for  
regional research-driven clusters  
Дослідницький потенціал  
регіональної інтергації 
Research potential of Convergence Regions  
Наука в суспільстві Science in society  
Підтримка спільного розвитку дослідницької 
політики  
Support to the coherent development of 
research policies  
Міжнародне співробітництво  
International cooperation  

Посилення дослідницьких та інноваційних 
можливостей. Оптимізація використання та розвитку 
дослідницьких інфраструктур, посилення 
інноваційних можливостей малого та середнього 
бізнесу та його спроможності отримувати вигоду від 
досліджень, розвиток регіонів, зближення науки та 
суспільства, розвиток міжнародного співробітництва, 
підтримка розвитку дослідницької політики. 

Тематичні пріоритети 
1. Здоров’я Health – (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf#page=21)  
• Біотехнології, інструменти та технології для здоров’я людини. 
• Передові дослідження для здоров’я людини: 
  - біологічні дані та процеси; 
  - дослідження мозку;  
  - інфекційні хвороби;  
  - поширені хвороби.  
• Охорона здоров’я.  
2. Продукти харчування, сільське господарство, біотехнології Food, agriculture and biotechnology – 
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf#page=23)  
• Використання та менеджмент біологічних ресурсів землі, лісу і води.  
• „Fork to farm”- продукти харчування та здоров’я.  
• Науки про життя та біотехнології для вдосконалення нехарчових продуктів і процесів. 
3. Інформаційні та комунікаційні технології Information and communication technologies – 
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf#page=25)  
• Основи інформаційних і комунікаційних технологій.  
• Інтеграція технологій.  
• Використання досліджень.  
• Майбутні технології та технології, що розвиваються. 
4. Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології Nanosciences, nanotechnologies, 
materials and new production technologies –  
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf#page=29) 
• Нанонауки та нанотехнології. 
• Матеріали.  
• Нові процеси виробництва. 
• Інтеграція технологій для промислового використання. 
5. Енергія Energy – (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf#page=31)  
• Водневі та паливні елементи.  
• Відновлювальні джерела виробництва електричної енергії. 
• Відновлювальні джерела виробництва палива. 
• Відновлювальні джерела нагрівання та охолодження . 
• Технології поглинання та зберігання СО2 для нульової емісії виробництва електроенергії. 
• Технології збагачення вугілля. 
• Розвинуті енергетичні мережі. 
• Ефективне використання та збереження енергії.  
• Знання про політику в галузі енергетики. 
6. Навколишнє середовище Environment (including climate change) – 
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf#page=33)  
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• Зміни клімату, забруднення та ризики.  
• Стале управління ресурсами.  
• Технології охорони навколишнього середовища.  
• Спостереження за Землею та інструменти оцінки життєдіяльності.  
7. Транспорт та аеронавтика Transport (including aeronautics) – 
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf#page=36) 
• Аеронавтика та повітряний транспорт.  
• Наземний транспорт (залізничний, автомобільний, водний).  
• Підтримка Європейської глобальної супутникової навігаційної системи (Galileo). 
8. Соціоекономічні та гуманітарні науки Socio-economic sciences and the humanities – 
(ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf#page=38) 
• Розвиток, зайнятість і конкурентоспроможність в обізнаному суспільстві.  
• Об’єднання економічних, соціальних та екологічних цілей у європейську перспективу. 
• Основні тенденції розвитку суспільства. 
• Європа в світі. 
• Громадяни ЄС. 
• Соціоекономічні та наукові індикатори. 
• Передбачення.  
9. Безпека і космос - Security and Space - (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ec_fp7_amended_en.pdf#page=38)  
• Космічні прилади на службі європейського суспільства.  
• Використання космосу.  
• Науково-технічний розвиток космічних досягнень. 
• Захист від тероризму та злочинності. 
• Безпека інфраструктур і об’єднань. 
• Безпека кордонів. 
• Відновлення безпеки в кризових випадках . 
• Інтеграційні системи безпеки та системи безпеки із взаємодії. 
• Безпека та суспільство.  
• Координація та структурування досліджень у сфері безпеки. 
10. Дві програми, що належать до рамкової програми „Евратом”(Euratom Framework Programme): 
• Дослідження у галузі термоядерної енергії  - Fusion energy research – (http://cordis.europa.eu/fp7/indirect.htm#1b) 
• Ядерний синтез та захист від радіації - Nuclear fission and radiation protection – 
(http://cordis.europa.eu/fp7/indirect.htm#1c) 
Програма „ЄВРАТОМ”  
http://cordis.europa.eu/fp7/indirect.htm - Непрямі дії Indirect actions 
http://cordis.europa.eu/fp7/direct.htm - Прямі дії Direct actions – (Спеціальні програми для Центру спільних 
досліджень (Joint Research Centre)  

 
ЗМІНИ В ІНСТРУМЕНТАХ 

РП6      →      РП7 
Інтегровані проекти (IP) 

Спеціальні цільові дослідницькі проекти 
(STREP) 

 
Проекти зі співробітництва 

Мережі обміну передовим досвідом (NoE) Мережі обміну передовим досвідом (NoE) 
Координаційні дії (CA) 

Заходи спеціальної підтримки (SSA) 
 

Дії з координації та підтримки 
Стаття 169 Стаття 169 

 Спільні технологічні ініціативи (JTI) 

 
Загальні умови участі в РП7 

• мінімальна кількість: три незалежних учасника з трьох різних країн членів ЄС (MS) чи асоційованих країн (АС); 
• можуть брати участь фізичні особи; 
• JRC може брати участь; 
• додаткові умови будуть формуватися відповідно до робочої програми чи спеціальної програми.  
 

Спеціальні умови: 
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• одна юридична особа з країни - члена ЄС чи асоційованої країни для: 
  - проектів ERC (Європейська рада з досліджень); 
  - дій з координації та підтримки; 
  - дій для навчання та кар’єрного росту (Marie Curie Actions). 
• INCO: мінімум 4 учасника: 2 учасника з двох різних країн - членів ЄС чи асоційованих країн та 2 – з двох різних 
країн INCO.  
 

Загальний бюджет РП7  
У поданні Єврокомісії до Європарламенту від 6 квітня 2005 року визначено, що загальний максимальний вклад 
Єврокомісії у Сьому рамкову програму має бути 72 726 млн €. На ядерну програму та навчання, що здійснюються 
за угодою з Євроатомом, передбачено 3 092 млн  € на 2007-2011 рр. 
Показники розподілу бюджету за напрямами розміщені за адресою 
http://www.cordis.lu/fp7/breakdown.htm  
Для обґрунтування напрямів досліджень Комісія спиралася на результати чисельних опитувань та консультацій з 
організаціями Європейського Союзу, в першу чергу з Європарламентом та установами країн-членів 
співтовариства, а також представниками наукової спільноти, промисловості та всіма учасниками європейських 
дослідницьких робіт. Результати цих консультацій опубліковано в Статистичному огляді результатів консультацій 
за адресою http://dbs.cordis.lu/fep-  
Сервіс також містить розділ, що висвітлює політику визначення пріоритетів РП7 - 
http://www.cordis.lu/fp7/debate.htm 
Пропозиції ґрунтуються на поглиблених оцінках імпакт-фактора, який визначався як основними учасниками 
досліджень, так і на підставі внутрішніх та зовнішніх оцінок незалежних експертів і визнаних колективів. 

 
Нові складові РП7 передбачають: 

- більший акцент на дослідницькі колективи, ніж на засоби організації досліджень („інструменти”); 
-  значне спрощення процесу управління виконанням робіт; 
- концентрація зусиль на розробках, які відповідають потребам Європейської індустрії, через роботу Технологічних 
Платформ та нових спільних технологічних ініціатив; 
-  заснування Європейської ради з досліджень, що фінансуватиме найкращу європейську науку; 
-  впровадження міжнародної кооперації в усіх чотирьох програмах; 
-  розбудова „регіонів знань”; 
- створення установи з розподілу фінансових ризиків, що має сприяти залученню приватних вкладів у 
фінансування науково-дослідних робіт. 

Про основні ключові етапи формування РП7 можна дізнатися за адресою 
http://www.cordis.lu/fp7/roadmap.htm 

      
 

Інформаційні джерела з РП 7 на сайті CORDIS 
Головна сторінка з РП7 - http://cordis.europa.eu/fp7/  
Новини з РП7 - http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_NEWS  
Події у сфері впровадження РП7 - http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_EVENTS  
Інтерв’ю -  http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS_INTERVIEW_FP7 
Прес-релізи щодо РП7 - http://cordis.europa.eu/press-service/fp7.htm  
Підписка на отримання новин з РП7 по e-mail  - http://cordis.europa.eu/guidance/email.htm  
Розклад РП 7 - http://cordis.europa.eu/fp7/roadmap-2006.htm  
Головні цілі РП: Спеціальні програми - http://cordis.europa.eu/fp7/spe_programmes.htm  
Бюджет РП 7  - http://cordis.europa.eu/fp7/budget.htm  
Умови участі  - http://cordis.europa.eu/fp7/participation.htm -  
Підтримка участі в РП7 (мережа контактних пунктів, спеціальні сервіси з участі в наукових 
дослідженнях ЄС) - http://cordis.europa.eu/fp7/get-support.htm -  
Структура сайту CORDIS - http://cordis.europa.eu/guidance/guide.htm  
Розгляд РП7 в органах ЄС - http://cordis.europa.eu/fp7/debate.htm   
Інформаційні джерела (бібліотека документів, публікацій, журналів CORDIS щодо РП7) - 

http://cordis.europa.eu/fp7/library.htm  
Інші заходи і програми  Єврокомісії у галузі наукових досліджень - 

http://cordis.europa.eu/fp7/related.htm  
Питання, що задають найчастіше  (FAQ) -  http://cordis.europa.eu/fp7/faq.htm -  
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Що таке РП7 - What is FP7?  
Який загальний бюджет РП7 - What will be the overall budget for FP7?  
Хто вирішує які галузі наукових досліджень будуть фінансуватись –Who decides which areas will be 
financed under FP7, and on what basis?  
Яка структура у РП7 - How will FP7 be structured?  
Які теми було визначено для РП7 - Which themes have been identified for FP7?  
Чим відрізняється РП7 від попередніх РП - What are the differences between FP7 and its predecessors?  
Що далі -  What will be the next steps?  

 
Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України 

  вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601 
сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua 
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Додаток 4 
Механізм розроблення та  реалізації  складових Державної програми забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської та 
євроатлантичної інтеграції на 2007-2015 роки 

 
1. Організація  розробки Програми 

Чітка організація розробки Програми є виключно важливою щодо забезпечення 
якості документу та ефективного використання програмного інструменту реалізації 
економічної політики Уряду. Одним із головних недоліків вітчизняної практики 
розроблення загальнодержавних програмних документів є недостатня відкритість процесу 
для усіх учасників ринку  та бюджетного процесу,  оскільки  програма розробляється 
безпосередньо державним управлінським апаратом без широкого залучення громадськості 
та винесення її на публічне обговорення із представниками бізнесу і громадськості 
(формальність процедури громадського обговорення). Такий підхід послаблює 
програмний інструментарій, особливо при прийнятті не популярних, але необхідних 
заходів з реформування економіки, відкриває можливості для лобіювання інтересів 
окремих фінансово-промислових груп, а через відсутність взаємних зобов’язань між 
владою та суспільством  - не сприяє запровадженню практики послідовної реалізації 
програмних завдань. До переваг можна віднести лише короткий термін  для розроблення 
та узгодження програми у середині владної вертикалі (у зв’язку з відсутністю 
багаторазового обговорення задля досягнення консенсусу) і застосування механізму 
формального узгодження на рівні представників міністерств та відомств. Разом з тим ці 
переваги є умовними, оскільки впливають на часові рамки розроблення Програми, а не на 
її якісні характеристики. 

 
Для вдосконалення організації механізмів розроблення  Програми Концепцією 

передбачається забезпечення зустрічного руху ідей реформування національної економіки 
“зверху вниз” та “знизу вверх” із досягненням загального консенсусу серед представників 
усіх учасників ринку (уряд, підприємства,  наймані працівники).  

 
Реалізація такого  підходу має забезпечуватися через активне обговорення 

проекту Концепції Програми, надання ідеї підвищення конкурентоспроможності 
України статусу національної. Це потребує публікації, розміщення на урядових порталах 
та багатостороннього всебічного  обговорення  проекту документу, організації круглих 
столів із залученням вітчизняних та іноземних експертів, представників бізнесових кіл та 
профспілок,  Ради конкурентоспроможності України.  

Предметом обговорення та досягнення громадської згоди мають бути ключові 
програмні положення та  механізми залучення приватних коштів та коштів міжнародних 
організацій, а також система контролю та відповідальності (детальніше нижче).  

Перевагами даної організації розробки Програми є такі: 
− вироблення консенсусної позиції суспільства ще на етапі розроблення 

проекту Концепції Програми; 
− прозорість прийняття рішень та зменшення в майбутньому вірогідності 

відходу від проголошених цілей та механізмів їх досягнення; 
− формування у громадськості атмосфери довіри, відчуття співучасті та 

партнерства  у розбудові майбутнього України, що дозволить полегшити 
сприйняття більшістю населення непопулярних, але необхідних заходів; 

− забезпечення дієвого суспільного контролю за владними рішеннями. 
Дещо більше тривалість розробки програми (із урахуванням часу обговорення 



 54

суспільством, досягнення консенсусу влади та громадськості, а також певної затримки на 
початковій стадії через відсутність досвіду розроблення Державних програм за такою 
технологією) компенсуватиметься перевагами, пов’язаними з новою технологією 
формування Програми. Розробка Концепції Програми та її проекту відбувається із 
залученням науковців і (бажано) експертів з країн високої конкурентоспроможності, про 
що свідчать відповідні рейтинги.На сьогоднішній день існує ряд нормативних документів, 
розроблених Кабінетом Міністрів України та профільними міністерствами відповідно до 
Закону України "Про інноваційну діяльність" та інших законодавчих актів, які визначають 
порядок конкурсного відбору інвестиційних та інноваційних проектів, пов’язаних з 
виробництвом продукції промисловості та сільського господарства. Є також затверджені 
відомчі документи, що регламентують процедури проведення державного  фінансового 
аудиту виконання бюджетних програм. Основними з цих нормативних документів 
виступають14: 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 93 “Питання 
конкурсного відбору проектів з розроблення високих наукоємних технологій”; 

2. Наказ Міністерства промислової політики України 30.05.2006  N 194 “Про 
затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних проектів у сфері 
промисловості”; 

3. Наказ Міністерства промислової політики України 11.09.2006 N 329 про “Про 
затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів,  
спрямованих на реалізацію інноваційного продукту і (або) інноваційної 
продукції у сфері промисловості, у тому числі вітчизняного машинобудування 
для агропромислового комплексу”; 

4. Наказ Мінагрополітики України 09.10.2006  N 564 “Про затвердження 
Положення про оцінку та конкурсний відбір Міністерством аграрної політики 
запропонованих суб'єктами господарської діяльності інвестиційних проектів, 
що передбачають залучення коштів державного бюджету”; 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України 17.04.2003  N 245 “Про 
затвердження Положення про порядок здійснення моніторингу виконання 
інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних 
парків”; 

6. Н А К А З Міністерства економіки України   № 444 від 15.12.2005 „Про 
вдосконалення проведення державного  фінансового аудиту виконання 
бюджетних програм”  та ін. 

Більш загальний перелік нормативних актів, які регламентують механізм відбору і 
реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у промисловості та сільському 
господарстві наведено в додатку 3. 

Зазначені вище нормативні акти лише частково регламентують механізм реалізації 
програмних проектів, оскільки охоплюють лише декілька напрямків з визначених 
пріоритетів державної політики щодо підвищення конкурентоспроможності та технічного 
оновлення національної економіки.  

Зважаючи на те, що програмні проекти мають бути реалізовані для вирішення 
завдань по всіх стратегічних пріоритетах Програми,  доцільним є використання і адаптація 
європейського досвіду щодо механізмів реалізації програмних проектів в різних 
суспільних сферах. На рис. 2 представлено схему взаємодії складових політики в ЄС: 

 
 
 

                                                 
14 http://zakon1.rada.gov.ua/ 
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Рис.1. Взаємодія проектів з іншими компонентами державної політики ЄС 15 

 
Проекти ЄС підпорядковуються і є складовими: 

 Національної політики розвитку (враховуючи Стратегію подолання бідності); 
 Європейської політики розвитку і національних стратегічних документів; 
 Урядових програм (освітніх, охорони здоров’я, безпеки тощо); 
 а також враховують визначені пріоритети розвитку і програми недержавних 
організацій. 

Зважаючи на це в ЄС передбачена можливість реалізації як окремих програм 
(проектів) відповідно до визначених пріоритетів розвитку, так і окремих урядових 
програм. 

Враховуючи стандарти ЄС, розроблення та  реалізація РП та СП має включати 5 
фаз: 

І – програмування; 
ІІ – встановлення; 
ІІІ – формулювання; 
ІV – впровадження; 
V – оцінювання і аудит. 
Фаза I. На стадії програмування обробляються основні пріоритети розвитку та 

уточнюються завдання РП і СП, та критерії щодо оцінки їх виконання, а також 
відповідність пріоритетам та ключовим цільовим орієнтирам, закладених у Програмі. 
Також визначаються учасники її реалізації, включаючи розпорядників бюджетних коштів.  

 Результатом першого етапу є: і)  встановлення відповідності проекту 
стратегічним програмним пріоритетам, іі) сектор (и) економіки, на який(і) націлена 
діяльність проекту; ііі) тип допомоги, яка буде надаватись проекту; іv) джерела 
фінансування. 

Фаза ІІ.  На стадії вибірковій відбувається змістовне наповнення програм із 
визначенням загальної ідеї та конкретних завдань проектів, для РП – перелік заходів, для 
СП – перелік проектів, а також адекватності та ймовірності реалізації, закладених у них 

                                                 
15 Aid Delivery Methods. Volume 1. Project Cycle Management Guidelines / European Commission. Europe Aid 
Cooperation Office / http://europa.eu.int/comm/europeaid 
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ідей.  
При розгляді проектів можуть застосовуватись два підходи: індивідуальний підхід 

до окремих проектів або програмний підхід. 
Індивідуальний підхід застосовується щодо окремих проектів, які відповідають 

проголошеним в СП пріоритетам розвитку, беруть участь у конкурсах, результати яких 
стають обґрунтуванням для визначення фінансових планів окремих проектів в наступній 
стадії (фаза ІІІ), після чого приймається офіційне рішення щодо фінансування цих 
проектів та сітьовий графік  по-проектного фінансування та  реалізації СП, термінів 
досягнення визначених програмних завдань в розрізі ключових пріоритетів по етапах 
реалізації СП. 

Програмний підхід застосовується до комплексу програмних заходів в межах РП, і 
передбачає першочергову розробку планів реалізації  програмних заходів, включаючи 
розроблення сітьового графіку (плану) їх реалізації; 

Основні документи, які є результатом  фази ІІ: це рамкова та спеціальні програми 
та план або графік щодо їх реалізації:  

– у випадку застосування індивідуального підходу – це СП з детальним 
наповненням її індивідуальними проектами, що пройшли конкурсний відбір із основними 
даними програми та описом її особливостей16; 

– у випадку застосування програмного підходу – Рамкова програма із попереднім 
планом її реалізації. 

Фаза ІІІ. На стадії формулювання остаточно підтверджується відповідність та 
реалістичність цілей і завдань проекту щодо усіх попередніх вимог, розробляється 
остаточний варіант структури і особливостей СП та РП, фінансовий план, механізм 
реалізації проектних завдань. Визначаються можливі ризики, порядок моніторингу, 
порядок оцінки результатів і умови аудиту. У випадку застосування індивідуального 
підходу до окремих проектів розробляється запит на фінансування проекту і готується 
офіційне рішення про фінансування. 

Протягом фази “формулювання” визначення (та оцінки) потребують наступні 
ключові питання: 

і) відповідність проектів загальним положенням Програми та програмній структурі 
(у випадку програмних проектів); 

іі) перелік інституційних учасників, з урахуванням оцінки їх інституційної 
спроможності; 

ііі) проблемні питання та їх аналіз із урахуванням міжвідомчих зв’язків (як, 
наприклад, структурна політика, стан навколишнього середовища та ін.) 

іv) залежність СП та РП від інших діючих та запланованих програм та ініціатив та 
оцінка попереднього досвіду; 

v) стратегія реалізації Програми впродовж 2007-2015 рр.; 
vі) ієрархія цілей проекту (цілі, завдання, результати та ймовірні дії); 
vіі) загальні ресурси та необхідні витрати впродовж 2007-2015 рр; 
vііі) управлінські заходи, координування та заходи щодо фінансування 

(враховуючи фінансовий менеджмент, зовнішній контроль та звітування); 
іх) умови моніторингу, оцінки результативності, умови аудиту; 
х) можливі ризики та стійкість до зовнішніх і внутрішніх шоків (враховуючи 

                                                 
16 Основні нормативні акти, які регламентують механізм відбору і реалізації інвестиційних проектів в 
окремих галузях економіки України наведено в додатку 1. 
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економічні, фінансові, соціальні, технічні, навколишнього середовища). 
Основним документом, який регламентує умови реалізації СП і її проектів 

виступає підписання офіційної фінансової угоди і умов впровадження проекту. Щодо РМ 
– Постанова Уряду. 

Фаза ІV. На стадії впровадження основна увага зосереджується на досягненні 
необхідних результатів, виконанні поставлених завдань і реалізації стратегічної мети 
проекту, ефективному управлінні ресурсами, моніторингу, перевірках та звітуванні щодо 
прогресу в реалізації проекту. 

В загальному процесі реалізації проекту стадія впровадження виявляється 
найбільш відповідальною, оскільки саме на цій стадії мають бути отримані необхідні для 
суспільства результати. Всі інші стадії (фази) процесу реалізації проекту є насамперед 
допоміжними по відношенню до стадії впровадження . 

Стадія впровадження поділяється  періоди: 
–  формалізації – протягом цього періоду підписуються необхідні для реалізації 

конкретного проекту угоди і домовленості, залучаються ресурси, 
налагоджуються робочі зв’язки з учасниками, проводяться установчі наради і 
тренінги, переглядається і уточнюється проектний робочий план, уточнюються 
терміни моніторингу та оцінювання; 

– основний період впровадження – протягом всього періоду залучаються та 
використовуються необхідні ресурси, в т.ч. трудові, проводиться необхідна 
діяльність та аналізуються отримані результати, відстежується і висвітлюється 
прогрес в досягненні поставлених цілей, уточнюються і переглядаються 
оперативні робочі плани, підготовлюються звіти по результатах; 

– завершальний – по мірі реалізації всіх завдань проектів, що наповнюють СП та 
плану реалізації  РП в цей період перевіряється відповідальність виконавців,  
наявність всіх робочих планів, перевіряється передача всіх результатів 
діяльності проекту замовникам, підтверджується правильність поточних та 
капітальних витрат. 

Особливістю етапу впровадження виступає також проведення постійної корекції 
робочих планів, необхідність якої виникає в процесі реалізації конкретного проекту. 
Зважаючи на це, відповідальні за реалізацію СП та РП мають: 

1– забезпечувати проведення моніторингу результатів та перевірок ходу  реалізації 
програмних проектів. Моніторинг має відбуватися систематично із постійним  аналізом та 
використанням інформації для підтримки прийняття і реалізації ефективних рішень щодо 
діяльності проекту. Проведення моніторингу має бути реалізоване внутрішніми засобами 
проекту і може доповнюватись проведенням аудиту і зовнішнього моніторингу; 

2 – здійснювати планування та корекцію планів. В процесі реалізації СП і РП 
прийняті документи та плани і Бюджет, мають постійно переглядатись, уточнюватись, 
оновлюватись і коригуватись відповідно до поточної ситуації та результатів моніторингу; 

3 – забезпечувати підготовку звітів по реалізації проектів, планів  та програми в 
цілому. Відповідальні за виконання СП та РП та головні учасники і реалізатори проекту 
мають забезпечувати підготовку звітів щодо фактично проведених заходів, а також щодо 
фінансового стану і результатів реалізації конкретного проектів і планів (РП). 

В процесі впровадження СП та РП також має проводитись оцінка таких параметрів: 
1) необхідності продовження діяльності та можливостей досягнення поставлених 

завдань; 
2) прогресу в досягненні поставлених завдань та використанні ресурсів; 
3) якості управлінських дій і рішень, а також можливих ризиків; 
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4) перспектив подальшого використання отриманих в процесі реалізації проекту 
досягнень; 

5) подальших дій щодо реалізації проекту. 
Основними інструментами для проведення оцінок мають бути: 
 встановлення кількісних критеріїв і стандартів в діяльності проекту; 
 матриця дій відповідно до СП та РП; 
 розклад програмних заходів і дій відповідно до затвердженого Плану дій; 
 план використання ресурсів відповідно до затвердженого Бюджету Програми; 
 матриця можливих управлінських ризиків; 
 список планових відряджень, інтерв’ю, та зустрічей щодо регулярних 
програмних звітів; 

 офіційний формат звітів по прогресу в досягненні завдань СП та РП, а також 
звіту про впровадження; 

 офіційний формат визначення вимог і компетенцій. 
Основні документи, які відображають результати реалізації фази ІV: 
– робочий план (сітьовий графік) реалізації СП та РП; 
– річний звіт щодо прогресу у виконанні завдань Програми (передбачає 

регулярне оновлення інформації відповідно до підготовлених звітів про 
впровадження); 

– звіти по результатам  перевірки проектів, що наповнюють СП та заходів в РП 
(містять як правило середньострокові оцінки діяльності); 

– загальний річний звіт щодо досягнення прогресу у реалізації Програми. 
Фаза V. Стадія оцінювання і аудиту. 
Оцінювання 
Головна мета оцінювання в отриманні систематичних і об’єктивних оцінок, 

відносно діючих в межах СП та РП проектів і заходів щодо якості  їх організації 
(планування), впровадження і результатів. Завданням є визначення важливості і повноти 
досягнення поставлених цілей, ефективності досягнутого розвитку, визначення у чому 
полягає продуктивність, вплив і стійкість отриманих результатів”17. 

При цьому відмінності в основних цілях оцінювання, моніторингу і аудиту 
можливо охарактеризувати наступним чином: 

Оцінювання (фаза V) – має на меті визначення продуктивності, ефективності, 
впливу, відповідності та стійкості результатів реалізації проекту; 

Моніторинг (фаза IV) – полягає у поточному аналізі діяльності проекту в процесі 
досягнення запланованих результатів з метою покращення процесу прийняття 
управлінських рішень; 

Аудит (фаза V) – має на меті 1) визначення легітимності та періодичності 
проектних витрат і доходів, а саме їх відповідність законодавчим і регуляторним актам, 
дотримання контрактних вимог і критеріїв; 2) визначення, чи були виділені кошти 
використані продуктивно та економно; та 3) чи були проектні кошти використані 
ефективно, тобто витрачені на визначені цілі. 

На етапі оцінювання відповідно до завдань, які можуть стояти щодо оцінки  
ефективності реалізації проектної діяльності в СП та в РП, можуть застосовуватись два 

                                                 
17 OECD/DAC, 1998: Review of the DAC Principles for Evaluation of Development Assistance. 
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види оцінювання: 
1 – оцінювання окремих проектів може здійснюватися спеціальним підрозділом, 

або незалежною групою експертів (в ЕС це здійснює Підрозділ оцінювання в структурі 
EuropeanAID Coopertion Office, який також має можливість делегувати повноваження 
щодо оцінювання, і в обов’язки якого входить підтримка бази даних всіх розроблених 
звітів за результатами проведених оцінювань). Витрати на проведення оцінювання при 
цьому здійснюються за рахунок проектних (чи програмних) коштів.  

2 – оцінювання результатів реалізації РП та СП здійснюється координатором 
розроблення Програми (в ЄС безпосередньо Радою Директорів EuropeanAID Coopertion 
Office, завданням якої також є впровадження отриманих результатів в процес 
програмування і розробки політики). 

Головними інструментами/документами, які допомагають проведенню оцінювання 
проектів є: 

– вимоги та умови діяльності відповідальних за проведення оцінювання; 
– матриця дій проекту – допомагає оцінити, що досягнуто відповідно Плану дій; 
– офіційна фінансова угода та визначені нею технічні і адміністративні витрати; 
– звіти за результатами внутрішнього і зовнішнього аудиту; 
– фінансово-економічний аналіз; 
– звіт групи з оцінювання; 
За результатами аудиторської діяльності визначається: 
– легітимність і періодичність проектних витрат і доходів, тобто їх відповідність 

законодавчим і регуляторним актам, дотримання контрактних вимог і критеріїв; 
– ефективність продуктивність використання виділених коштів; 
– перевірка відповідності використання проектних коштів,  тобто чи витрачені 

вони на визначені цілі. 
Відповідальність за планування і підготовку, нагляд, проведення внутрішнього та 

подальше залучення зовнішнього аудиту має бути покладене на органи, що несуть за це 
відповідальність згідно чинного законодавства.18 

Головними інструментами/документами, які допомагають проведенню аудиту 
проектів є: 

– вимоги та умови діяльності аудиторів; 
– матриця дій проекту – допомагає оцінити, що досягнуто відповідно Плану дій; 
– звіти за результатами внутрішнього і зовнішнього моніторингу; 
– офіційні методичні рекомендації щодо проведення аудиту зовнішніх операцій; 
– офіційний формат аудиторського звіту. 
В залежності від типу, цілей і масштабів аудиту за результатами перевірки 

можливе прийняття таких рішення щодо діючого проекту, що реалізується в межах СП: 
 продовження фінансування та реалізації проекту відповідно до існуючого плану, 
переорієнтація чи реструктурування проекту, або, в гіршому випадку, припинення 
проектної діяльності; 

                                                 
18 В ЄС ця функція покаладаєть на Підрозділ фінансів, контрактів і аудиту Виконавчої Дирекції в структурі 
EuropeanAID Coopertion Office. В задачі аудиторів цього підрозділу входить і) моніторинг діяльності, яку 
здійснюють аудиторські фірми щодо аудиту проектів, іі) забезпечення планової, організаційної, 
адміністративної і процедурної підтримки вирішення задач, які пов’язані з проведенням аудиту (зокрема 
підготовка вимог та умов діяльності аудиторів) 
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 корекція кінцевих виплат по зобов’язаннях проекту; відновлення фінансових фондів, 
які були використані не за призначенням, чи були пов’язані з витратами проекту, які 
не можуть бути визнані прийнятними; 

 вдосконалення планів майбутніх проектів чи програм з урахуванням отриманих 
результатів перевірки; 

 вдосконалення засобів реалізації поточної політики (наприклад, визначення критеріїв, 
які стосуються управління фінансами чи підготовки звітів). 

Основні документи, які розробляються протягом стадії аудиту (фаза V): 
– вимоги та умови проведення аудиту; 
– заключний аудиторський звіт. 
Після проходження і завершення Фази V в діяльності проекту можливий перехід до 

Фази І та подальша реалізація окремих і програмних проектів (відповідно до регламенту 
всіх наступних фаз). 

Органом, відповідальним за розроблення та реалізацію Програми, 
узагальнюються звіти по результатах реалізації Рамкової та Спеціальних програм, а також 
на основі аналізу змін у рейтингах конкурентоспроможності,  підводяться підсумки у 
формі щорічної доповіді „Конкурентоспроможність економіки України”. Щорічна 
доповідь має  включати аналіз змін конкурентоспроможності у порівняннях із іншими 
країнами по кожному із визначених у Програмі критеріїв, аналіз рейтингових позицій та 
складових конкурентоспроможності регіонів країни, оцінку ефективності проведених 
заходів,  висновки та пропозиції  щодо корекції Програми.  

Проводяться публічне обговорення. Для моніторингу змін по складових 
конкурентоспроможності окрім статистичних оцінок проводиться щорічне опитування 
суб’єктів господарювання та соцопитування населення стосовно змін в їх оцінках 
підприємницького середовища, дій місцевої влади, якості економічного середовища, 
освіти, охорони здоров’я. За результатами формуються рейтингові оцінки за кожним із 
стратегічних завдань  та узагальнені рейтинги, включаючи розвиток соціального капіталу. 
Кошти на проведення опитувань мають бути передбачені у Державному бюджеті. 

Програма уточнюється та коригується із врахуванням результатів її реалізації у 
попередньому році. За відсутності прогресу у реалізації певних проектів, що 
фінансуються із бюджету, або отримали певні пільги створюється комісія (із залученням 
незалежних експертів), яка вирішує питання щодо їх подальшого фінансування. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


