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Анотація 
Середньостроковий План пріоритетних дій Уряду до 2020 року направлено на 

створення сприятливих умов досягнення Україною більш високого рівня економічного 
розвитку та інтеграції до спільного ринку ЄС та планує забезпечити імплементацію норм 
ЄС у країні. 

Одним з ключових моментів є план щорічного зростання ВВП на 4-5%, що 
наблизить Україну до досягнення  економічних вимог Копенгагенських критеріїв, щодо 
спроможності українського виробництва конкурувати, як в середині Європейського 
Союзу, так і в умовах сучасної глобалізованої економіки в цілому. 

Середньостроковий План пріоритетних дій Уряду до 2020 року визначає 85 пунктів 
пріоритетних дій, із яких 49 пунктів передбачені Угодою про асоціацію України з ЄС, із 
яких можна відзначити 16 основних пунктів, які можуть бути застосовані для 
реформування існуючої моделі економічного розвитку. Але у  Плані пріоритетних дій 
уряду до 2020р. відсутні напрямки реформування промисловості, відсутня єдність 
пріоритетних дій, які визначають формування експортно-орієнтовану модель інноваційного 
розвитку економіки України, а відображення значення науки не пов’язано із пріоритетом 
«Економічне зростання». Шість пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України 
до 2020р. проводяться під координацією 13 головних розпорядників бюджетних коштів, а 
загальне фінансування наукової і науково-технічної діяльності за рахунок бюджетних 
коштів досягло історичних мінімумів 0,18% ВВП у 2017р., участь держави у структурі 
джерел фінансування розвитку інноваційної діяльності мінімальна.  

Така ситуаці привела до вкрай серйозних проблем у економіці,  науці та розвитку 
інноваційної діяльності. Як результат, розвиток інновацій та науки гальмується,  наука не 
слугує інструментом підвищення  ВВП країни, інноваційна діяльність носить імпортний 
характер, має місце  відтік наукової еліти та молоді.  

Запропоновано експортно-орієнтовану модель інвестиційно-інноваційного розвитку 
економіки України та інтеграції до ЄС, як однин із механізмів вирішення проблем 
інноваційного розвитку економіки та науки України. Визначені бар‘єри та рекомендації до 
її впровадження. 

Важливою умовою виконання Угоди асоціації Україна - ЄС у сфері науки та 
технологій є підтримка інноваційного розвитку економіки за рахунок концентрації 
наукового потенціалу країни та фінансових ресурсів для її реалізації.  

Запропоновано висновки та рекомендації щодо корегування річних планів дій 
виконання середньострокового плану дій  уряду до 2020р, впровадження яких може 
пришвидшити інтеграцію України до ЄС. 
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Вступ 
Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики щодо «Обговорення проектів нормативно-
правових актів» на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання 
корупції з 10 по 16 січня 2017 року, було оприлюднено проект «Середньострокового 
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року». В інформаційному повідомленні 
зазначалося про прийняття пропозицій до проекту до 16 січня 2017 року. У звіті про 
результати проведення електронних консультаційз громадськістю, щодо проекту 
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року цього Національного 
агентства зазначено, що пропозиції та зауваження до проекту до Національного агентства 
не надходили [1]. 

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року був затверджений 
Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 3 квітня 2017 р. № 275-р, та визначає 
основні цілі і напрями діяльності Уряду протягом 2017-2020 років, що є основою 
бюджетного планування, щорічних операційних планів дій Уряду, стратегічних планів 
міністерств та інших документів, фокусування донорської допомоги [2]. 

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року складається з вступу, 
п’яти розділів («Економічне зростання», «Ефективне врядування», «Розвиток людського 
капіталу», «Верховенство права і борьба з корупцією», «Безпека та оборона») та 
викладений на 580 cторінках. 

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року вперше закладає 
напрямки та пріоритетні дії Уряду на середньостроковий період [12]: 

• стратегічне бачення розвитку суспільства та економіки (узгодженість образу 
майбутнього, консолідація суспільства, прогнозованість); 

• визначення ключових цілей і пріоритетів ( узгодженість політики, середнестрокове 
планування); 

• основа для середньострокового бюджетного планування (щорічні бюджети, 
ефективне використання ресурсів); 

• пріоритети для міністерств, донорів (координація, проектне управління). 
Документ визначає головну мету: зростання рівня життя громадян та підвищення 

його якості в результаті сталого економічного розвитку та реалізації основних пріоритетів 
економічного зростання (сильна та конкурентоздатна економіка, сталий ріст ВВП 4-5% в рік, 
відхід від  сировинно-оріентованої економіки до створення доданої вартості в середні країни), 
ефективного врядування (здатність держави ефективно виконувати свої функції), розвитку 
людського капіталу (виконання державою соціального контракту – підвищення тривалості 
життя, якість вищої освіти, мінімізація бідності), верховенства права та борьби із корупцією, 
безпеки та оборони. 

 
1. Мета виконання положень Угоди асоціації Україна-ЄС  

Критерії членства в Європейському Союзі (ЄС) визначено в Маастрихтському 
договорі (Стаття 49), 1992р. Більш детальний опис політичних, економічних та 
законодавчих критеріїв членства в ЄС визначено декларацією Європейської Ради 1993 
року в Копенгаґені [13]. 

Згідно з рішенням Європейської ради у Люксембурзі в 1997р., Європейською 
Комісією (ЄК) було запропоновано подавати щорічні звіти про досягнутий прогрес країн-
кандидатів у процесі приєднання. При цьому, беруться до уваги лише вжиті заходи, а не 
ті, що готуються. В 2003р. в рамках Ніццького договору «Копенгагенські критерії» вступу 
до ЄС були підтверджені [14]. 

Угода про асоціацію України до ЄС розширює можливості поглибленої європейської 
інтеграції України в ЄС та є одночасно метою і засобом модернізації національної 
економіки, відповідно до високих європейських стандартів. Але, одним із головних 
бар’єрів на шляху набуття членства України до ЄС, є невідповідність рівня економічного 
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розвитку України середньому рівню країн ЄС та виконання економічних вимог 
Копенгагенських критеріїв, щодо спроможності українського виробництва конкурувати, 
як в середині Європейського Союзу, так і в умовах сучасної глобалізованої економіки в 
цілому [3]. 

Згідно ключових пріоритетів середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 
2020 року сформовано завдання та дії, щодо відходу України від споживчо-сировинної 
моделі економічного розвитку до експортно-орієнтованої моделі інвестиційно-
інноваційного економічного розвитку країни, що спрямована на створення пропозицій, які 
в майбутньому сформують попит за рахунок інвестицій в інновації.  

Ефективне впровадження плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року вимагає участі 
інститутів громадянського суспільства і всіх верств населення та підвищення рівня 
спілкування і довіри між різними зацікавленими сторонами [7]. 

Нижче наведено нормативні документи 2015р., які сприяли ратифікації Угоди 
асоціації Україна - ЄС у сфері науки та технологій: 

• Розпорядження кабінету міністрів Концепції реформування політики в 
інноваційній сфері на 2015–2020 роки» (від 04.06.2015 № 575); 

• Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про участь України у 
програмі ЄС Горизонт 2020 – Рамкова програма з досліджень та інновацій (2014–
2020)» від 15.07.2015 № 604-VIII 

• Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (№ 848-VIII від 
26.11.2015 р.); 

• Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо діяльності технологічних парків» (№ 2216а від 01.07.2015). 

Станом на жовтень 2016 р. за результатами 247 конкурсів, у яких брали участь 
українські заявники (упродовж 2014-2016 років), Європейська Комісія погодила 
фінансування діяльності 61 проекту із загальною кошторисною вартістю 11 536 412,00 
євро.  

Розвиток співробітництва Україна-ЄС у сфері науки та технологій у 2016 році 
базувався на основі Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». У 2016 
році Україна набула асоційованого членства у Європейській організації ядерних 
досліджень – CERN, що дозволяє українським вченим брати участь у дослідженнях CERN 
у повному обсязі. А українським підприємствам брати участь у тендерах CERN і 
отримувати замовлення на виготовлення високотехнологічного обладнання. 28 жовтня 
2016 р. набула чинності Угода України-ЄС з атомної енергії про наукову і технологічну 
співпрацю, реалізація якої створює практичні механізми впровадження стандартів ядерної 
безпеки ЄС. 19 грудня 2016 р. проведено незалежний аудит національної системи 
досліджень/інновацій та отримано рекомендації, щодо оптимізації політичних 
інструментів підтримки наукової системи й інтеграції України у європейський 
дослідницький простір [15].  

30 листопада 2016р. створено Координаційний центр з питань виконання Рамкової 
програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та 
затверджено порядок роботи Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, 
відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з 
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» [35]. 

5 квітня 2017р. утворено Національну раду України з питань розвитку науки і 
технологій [36]. 

У 2017р. розпочато відбір представників України до Програмних комітетів рамкової 
програми ЄС «Горизонт-2020» та формування Дорожньої карти інтеграції України до 
Європейського дослідницького простору. 

Найважливішою умовою забезпечення виконання Угоди асоціації Україна - ЄС у 
сфері науки та технологій є обґрунтований вибір пріоритетів і концентрація наукового 
потенціалу, фінансових і матеріальних ресурсів для їх реалізації. 
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2. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні на період до 2020р, стан їх 
фінансування та основні проблеми 

Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки на період до 2020р. визначено 
Статтею 3 Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», №48 від 
2001р. (із доповненнями у 2006р., 2011р., 2014 р. та 2016р.) [16]:  

1. фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих  
проблем  розвитку  науково-технічного,  соціально-економічного, суспільно-
політичного, людського потенціалу  для  забезпечення конкурентоспроможності  
України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;  

2. інформаційні та комунікаційні технології;  
3. енергетика та енергоефективність;  
4. раціональне природокористування;  
5. науки про життя, нові технології профілактики та лікування  

найпоширеніших захворювань;  
6. нові речовини і матеріали. 

Для формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, Кабінет Міністрів 
України, на підставі рекомендацій Національної ради України з питань розвитку науки і 
технологій, із залученням Національної  академії  наук  України, національних галузевих 
академій наук, центральних органів виконавчої влади, розробляє і  
здійснює   державну   цільову   програму   прогнозування науково-технологічного  та  
інноваційного  розвитку  України відповідно до Закону України «Про державні цільові 
програми» [17]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942 затверджено перелік 
38-ми пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень на період до 2020р., згідно 
6-ти пріоритетів розвитку науки і техніки до 2020р. прийнятих законом №48 від 2001р. 
[18]. 

 Згідно 6 пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України до 2020р. 
здійснюються фінансування:  

• 11 розпорядників бюджетних коштів (НАН, НААН, МОН, НАМН, НАПН, 
НАПрН, НАМ, МОЗ, Державне управління справами, Мінагрополітики, 
Мінмолодьспорт), які координують проведення досліджень по першому 
пріоритетному напрямку; 

• 3 розпорядника бюджетних коштів (НАН, МОН, НАПН), які координують 
проведення досліджень по другому пріоритетному напрямку; 

• 3 розпорядника бюджетних коштів (НАН, МОН, Міненерговугілля), які 
координують проведення досліджень по третьому пріоритетному напрямку; 

• 6 розпорядників бюджетних коштів ( НААН, НАН, МОН, Мінагрополітики, 
МВС, Міненерговугілля), які координують проведення досліджень по 
четвертому пріоритетному напрямку; 

• 7 розпорядників бюджетних коштів (НАМН, НАН, МОЗ, МОН, НАПН,  ДУС, 
Мінмолодьспорт), які координують проведення досліджень по п’ятому 
пріоритетному напрямку; 

• 2 розпорядника бюджетних коштів (НАН та МОН), які координують 
проведення досліджень по шостому пріоритетному напрямку. 

Таким чином, дослідження і розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки проводяться під координацією 13 головних розпорядників бюджетних коштів (із 
25 головних розпорядників бюджетних коштів, яким виділяються видатки на наукові 
дослідження із загального фонду державного бюджету).  

Здійснення моніторингу реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки 
передбачено статтею 6 зазначеного вище Закону, узагальнена інформація про результати 
якого щорічно, до 1 липня, подається Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради 
України. Завдання щодо забезпечення безпосереднього проведення такого системного 
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моніторингу в цілому по Україні, а також формування та подання відповідної Аналітичної 
довідки, з вказаного питання до Кабінету Міністрів України, покладено на Міністерство 
освіти і науки згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 
942 [19]. 

Результати моніторингу показують, що протягом останніх років спостерігалася 
тенденція вкрай низького фінансування окремих пріоритетних тематичних напрямів, 
зокрема: «Технології та інструментальні засоби електронного урядування»; «Технології та 
засоби захисту інформації»; «Технології та засоби розробки програмних продуктів і 
систем»; «Нанотехнології створення нового покоління матеріалів для промисловості»; 
«Технології забезпечення енергобезпеки»; «Технології очищення та запобігання 
забрудненню атмосферного повітря»; «Технології утилізації та видалення побутових і 
промислових відходів»; «Технології раціонального водокористування, підвищення 
ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів» та інші 
[19]. 

На сьогодні, загальне фінансування наукової і науково-технічної діяльності за 
рахунок бюджетних коштів досягло історичних мінімумів: у 2016р. - близько 0,16% ВВП 
[7] та у 2017р. 0,18 % ВВП [3]. 

Системно низький рівень системи управління та фінансування науки привело до 
ряду серйозних проблем [7]:  

• Результати наукових досліджень мало впливають на зростання ВВП; 
• Відсутній єдиний підхід оцінки використання бюджетних коштів. 30 

розпорядників бюджетних коштів на науку; 
• Наукові установи-одержувачі державних фінансових коштів зберігають 

автономію щодо визначення пріоритетів своєї наукової діяльності; 
• Грантове фінансування здійснюється через ДФФД (2015-2016 р.р. - 20 млн. грн. 

на рік) виключно на підтримку фундаментальних досліджень; 
• Низький рівень зацікавленості у ряді наукових установ у реалізації власних 

результатів наукових досліджень і розробок. Наукова тематика відображає 
сформовану структуру, а їх зміна відповідно до потреб та розвитку економіки 
здійснюється досить повільно. 

Як наслідок недостатнього фінансування [3]: 
• З 2005 по 2015 рр. кількість наукових установ України скоротилася на 50 %, 

наукоємність ВВП – удвічі; 
• Застаріла матеріально-технічна база, низька взаємодія науки і освіти із 

бізнесом; 
• Небезпечна тенденція падіння престижу фаху науковця у Україні, що 

спричинило загрозливі масштаби інтелектуальної міграції з України; 
Чисельність  вчених зменшилася втричі. 

• Зменшення кількості молодих вчених за рахунок відпливу наукових кадрів 
закордон. За останні роки Україна втратила понад 20 тис. молодих вчених. 

Також, до основних проблем розвитку української науки відноситися:  
• Відсутня ефективна система координації розвитку науки узгодженим із 

вектором економічного розвитку. Низька взаємодія між суб‘єктами наукової 
діяльності та органами влади;  

• Низький рівень відповідності наявних науково-технічних розробок необхідному 
рівню до міжнародного грантового фінансування; 

• Національне грантове фінансування, як інструмент, має дуже обмежене 
застосування через відсутність відповідних фінансових інституцій; 

• Залежність від поставок наукового обладнання з-за кордону.  
 

7 
 



Ключові рекомендації міжнародного аудиту науково-інноваційної системи України 
[10]: 

• Науково-технологічна та інноваційна система України потребує реформ та 
виконання урядом зобов‘язань, щодо збільшення фінансування. Державне 
фінансування науки в Україні зменшилось до позначки 3,7 млрд. грн. (0,16% ВВП), 
або 140 млн. євро. Цільовий показник державних витрат на дослідження та 
розробки у розмірі 1,7% ВВП, визначений новим Законом про наукову та науково-
технічну діяльність; 

• Країна повинна «внести інновації у свій шлях до зростання», розробивши 
«Стратегію розвитку науково-технологічної та інноваційної системи»; 

• Наука в Україні має забезпечувати переваги і вигоди для суспільства та економіки; 
• Визначення пріоритетних завдань України в науково-технологічних та 

інноваційному секторах; 
• Принципи фінансування в науково-технологічному й інноваційному секторі 

потребують докорінної інституційної перебудови; 
• Україні слід упевнено рухатися шляхом інтернаціоналізації та відкриття світові її 

науково-технологічної й інноваційної систем; 
• Уряд і академічна й інноваційна спільноти зобов‘язані інформувати суспільство 

про реформи науково-технологічної й інноваційної системи і їхні позитивні 
результати для країни. 

 
3. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності до 2021р. та стан їх фінансування 

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності на період до 2021 року визначено 
Статтею 4 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», 
2012, № 19-20 [20]:  

1. Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 
енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних 
джерел енергії; 

2. Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної 
системи, ракетно-космічної галузі, авіа- та суднобудування, озброєння та 
військової техніки; 

3. Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з‘єднання, 
створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; 

4. Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 
5. Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного 

обслуговування, лікування, фармацевтики; 
6. Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони 

навколишнього природного середовища; 
7. Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки. 

 
Деякі питання визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки було визначено постановами Кабінету 
Міністрів України, від 12 березня 2012 р. № 294, від 17 травня 2012 р. № 397 [21,22] та 
постановою Кабінету Міністрів України, від 28 грудня 2016 р. № 1056 [23]. 

Фінансування інноваційної діяльності є однією з найважливіших умов ії 
впровадження. У більшості країн світу бюджетні кошти є основним джерелом 
фінансування інноваційної діяльності, але в Україні участь держави мінімальна від 0,3% 
до 2%, кошти іноземних інвесторів – від 0,4% до 30%, а основним джерелом фінансування 
інновацій в Україні є власні кошти підприємств, на частку яких приходиться 72,9-79,6% 
(2000-2016 рр.), табл. 1[24]. 
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Таблиця 1. 
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні 

Роки Загальна 
сума 
витрат, 
млн.грн. 

У тому числі за рахунок коштів 

власних державного 
бюджету 

іноземних 
інвесторів 

інші джерела 

млн.грн питома 
вага, % 

млн.грн питома 
вага, 
% 

млн.грн питома 
вага, % 

млн.грн питома 
вага, % 

2000 1757,1 1399,3 79,6 7,7 0,4 133,1 7,6 217 12,3 
2005 5751,6 5045,4 87,7 28,1 0,5 157,9 2,7 520,2 9,0 
2010 8045,5 4775,2 59,4 87 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,6 
2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,6 
2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 2,0 994,8 8,7 2925,6 25,5 
2013 9562,6 6973,4 72,9 24,7 0,3 1253,2 13,1 1311,3 13,7 
2014 7695,9 6540,3 85,0 344,1 4,5 138,7 1,8 672,8 8,7 
2015 13813,7 13427,0 97,2 55,1 0,4 58,6 0,4 273,0 2,0 
2016 23229,5 22036,0 94,9 179,0 0,8 23,4 0,1 991,1 4,2 
 

На рис. 1 наведено структуру джерел фінансування інноваційних заходів 
підприємств України за 2000 – 2016 роки[24]. 

 

 
 

Рис.1 Структура джерел фінансування інноваційних заходів підприємств України 
за 2000 – 2016 роки. 

 
Нещодавно виявилося, що розвиток інновацій та цифрова економіка як поняття 

взагалі відсутні в переліку повноважень профільного економічного міністерства. Тому 
була ініційована спільна робота між Міносвіти і Мінекономрозвитку, щоб визначити чіткі 
межі між суто академічними науковими дослідженнями і пошуком інновацій для 
реального сектора економіки. Уряд вперше заклав в проект бюджету 2018 роки 50 млн грн 
на фінансування підтримки інновацій [38].  

Таким чином, Україна прийняла ряд інноваційних ініціатив, але їх реалізація була 
нестійкою в силу відсутності  подальших кроків для впровадження поставлених завдань, 
включаючи надання фінансових ресурсів. 
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4. Реформування економіки та суспільства до 2020р. 
Середньостроковий План пріоритетних дій Уряду до 2020 року направлено на 

створення сприятливих умов досягнення Україною більш високого рівня економічного 
розвитку та інтеграції до спільного ринку ЄС та планує забезпечити імплементацію норм 
ЄС у національне законодавство, створення відповідних адміністративних та 
інституціональних засад, стандартизації, ринкового нагляду, акредитації, санітарних і 
фіто- санітарних заходів з метою підвищення якості товарів і послуг та спрощення 
доступу до ринку ЄС та інших ринків [7]. 

 
4.1 Основні проблеми та ключові пріоритети економічного зростання України 

 Основні проблеми:  
• У структурі промисловості переважає виробництво ІІІ-го та ІV-го технологічного 

укладу. 
• Вітчизняне виробництво характеризується низькою конкурентоспроможністю. 

Стимулювання імпорту витісняє вітчизняне виробництво, збільшує дефіцит 
торгівельного балансу та пригнічує інвестиції у національні інновації. 

• Низька зацікавленість бізнесу та орієнтація на «швидкі малі вигоди». 
• Низький рівень використання механізму держано-приватного партнерства. 
• Відтік талантів у всіх сферах діяльності. 
• Низька ефективність системи планування регіонального розвитку та системи 

фінансування програм і проектів регіонального розвитку [7]. 
Українська економіка протягом 2014-2016 рр. втратила експортні позиції на 

міжнародних ринках середньо- та низько технологічної продукції металургійної галузі – 
52,5 % (9,2 млрд. дол. США) та хімічної продукції понад 60,0 % (3,5 млрд. дол.США) [3].  

Загальний обсяг нових придбаних технологій для оновлення вітчизняної 
промисловості становив майже 40% від загального обсягу необхідних нових технологій 
(29 % – патенти і ліцензії; 10,6 % – результати досліджень і розробок; 52 % – нові 
технології, ноу-хау; 42,8 % – устаткування) [9]. 

Економіка обслуговує велику кількість неефективних державних підприємств (з 
низьким технологічним рівнем та неефективним менеджментом), що призводить до 
утворення значних збитків економіки на фоні неефективного управління державним 
майном. Державою не створено ефективної системи розвитку конкуренції, що прискорює 
впровадження новітніх досягнень науки і техніки [7].  

За оцінками експертів проектів технічної допомоги ЄС, обсяг державної підтримки 
суб’єктів господарювання в Україні становить близько 9% ВВП, в той час, як у країнах ЄС 
до 1-2 %. Обсяг недоотриманих доходів до бюджету через надання податкових пільг 
суб’єктам господарювання складав приблизно 3,5 % від річного обсягу ВВП (32-45 млрд. 
грн.) [7]. 

Ключові пріоритети: Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу; 
Спрощення системи оподаткування; Формування повноцінного ринку земель 
сільськогосподарського призначення; Розвиток транзитного потенціалу та інтеграція 
України до міжнародної транспортної системи; Зміцнення енергетичної незалежності 
держави; Дерегуляція нових механізмів інвестування, правової охорони інтелектуальної 
власності; Розширення високотехнологічної експортно-орієнтованої моделі економіки; 
Створення умов для розвитку інновацій – ключовий фактор зростання інвестиційної 
привабливості та конкурентоспроможності країни. 

Пріоритетні дії: Загальновизначеними є 30 пунктів пріоритетних дій впровадження 
напрямку «Економічне зростання», із яких: 25 пунктів пріоритетні дії, передбачені  
Угодою про асоціацію України з ЄС, з них можна відзначити 9 основних пунктів, які 
можуть бути направлені на реформування існуючої моделі економічного розвитку та 
державної інноваційної політики, це [8]: 
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1. Створення системи моніторингу та контролю державної допомоги 
суб’єктам господарювання: запровадження прозорого механізму витрачання ресурсів 
держави та місцевих ресурсів. 

2. Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції: створення належних 
умов для ведення бізнесу, обмеженого та прогнозованого регуляторного поля, 
забезпечення доступу до ресурсів. 

3. Управління державною власністю та приватизація: забезпечення усунення 
втручання політиків у господарську діяльність державних підприємств з метою мінімізації 
політичної корупції; збільшення надходжень від продажу державних підприємств, 
активів, а також від сплати податків державними підприємствами, що залишаться у 
державній власності та стануть ефективними. 

4. Розвиток інновацій та проведення реформи у сфері інтелектуальної 
власності: створення передумов для розвитку та широкого впровадження інновацій в усіх 
галузях економіки, переходу до цифрової економіки, вдосконалення нормативно-правової 
бази у сфері інновацій, інтелектуальної власності та цифрової економіки, вдосконалення 
державної політики у цих сферах та запровадження програм, спрямованих на 
стимулювання та підтримку інноваційного розвитку. 

5. Розвиток промислового виробництва та залучення інвестицій: створення умов 
для збільшення обсягу інвестицій у промисловість, забезпечення модернізації 
виробництва та інфраструктури, створення передумов для розвитку і диверсифікації 
експорту, включення вітчизняних підприємств у світові ланцюги створення доданої 
вартості. 

6. Розвиток експорту та розширення зовнішньоекономічних зв’язків: 
забезпечення пошуку нових ринків та переорієнтації зовнішньоекономічних зв’язків 
України на альтернативні ринки реалізації вітчизняної продукції, розвиток експорту 
товарів і послуг. 

7. Регіональний економічний розвиток: створення ефективної системи планування 
регіонального розвитку та забезпечення стабільного фінансування програм і проектів 
регіонального розвитку; підвищення інституціональної спроможності на центральному та 
місцевому рівні щодо розроблення та відбору проектів регіонального розвитку з 
урахуванням підходів ЄС; 

8. Удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового 
комплексу: забезпечення продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності 
малих і середніх сільськогосподарських виробників, збільшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю та диверсифікації бізнес-
можливостей в агропромисловому секторі, наближення законодавства до регуляторних 
стандартів ЄС; 

9. Забезпечення якості і безпечності харчових продуктів: приведення 
національного законодавства у сфері ветеринарної та фітосанітарної безпеки у 
відповідність з директивами та регламентами ЄС, підвищення безпечності та якості 
харчових продуктів у результаті впровадження європейських стандартів та підвищення 
інституціональної спроможності відповідних органів виконавчої влади. 

Ще 13 пунктів пріоритетних дій Уряду до 2020 року, які також передбачено Угодою 
про асоціацію України з ЄС при більш чіткому визначені механізмів та інструментів 
застосування, можна було би віднести до формування високотехнологічної експортно- 
орієнтованої моделі розвитку економіки України, це [8]:  

1. Розвиток органічного ринку;  
2. Підвищення енергетичної незалежності;  
3. Впровадження принципів третього енергетичного пакету ЄС; 
4. Реформа вугільної галузі; 
5. Розвиток відновлюваної енергетики;  
6. Розвиток житлово-комунального господарства; 
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7. Розвиток мінерально-сировинної бази; 
8. Забезпечення ефективного та безпечного поводження з відходами; 
9. Реформа регулювання транспортної галузі; 
10. Забезпечення якості та ефективності транспортних сервісів; 
11. Залучення коштів у транспортну галузь; 
12. Запровадження сучасної системи безпеки на транспорті; 
13. Забезпечення міської мобільності та регіональної інтеграції. 

Реальний прогрес виконання пунктів пріоритетних дій напрямку «Економічне 
зростання», які передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС, та узгодженість 
результатів із досягненням рівня економічних критеріїв членства в ЄС, буде визначати 
терміни входження України в ЄС. 

 
4.2 Основні проблеми та ключові пріоритети ефективного врядування  

 Основні проблеми: Ситуація, що склалася у сфері надання публічних послуг і 
публічного управління, свідчить про їх неефективність, непрозорість та закритість для 
фізичних і юридичних осіб. 

Ключові пріоритети: проведення реформи системи державного управління, 
децентралізація, реформа системи державних фінансів, запровадження інструментів 
електронного урядування. 

Пріоритетні дії: Загально визначено дев‘ять пунктів пріоритетних дій 
впровадження напрямку ефективного врядування, які передбачено Угодою про асоціацію 
України з ЄС, із яких можна відзначити п‘ять основних пунктів пріоритетних дій, які 
можуть бути направлені на реформування існуючої моделі економічного розвитку та 
державної інноваційної політики, це [8]: 

1. Реформування системи державного управління;  
2. Розвиток електронного урядування; 
3. Децентралізація; 
4. Реформування системи управління державними фінансами; 
5. Реформування системи державного фінансового контролю на центральному, 

регіональному та місцевому рівні. 
Реальний прогрес виконання пунктів пріоритетних дій напрямку «Ефективне 

врядування», які передбачено Угодою про асоціацію України з ЄС та узгодженість 
результатів із досягненням рівня політичних критеріїв членства в ЄС буде визначати 
реальні терміни членства України в ЄС. 

 
4.3 Ключові пріоритети розвитку людського капіталу 

Ключові пріоритети: реформа системи охорони здоров’я, освіти, поліпшення 
надання державної соціальної підтримки, розвитку культури і спорту, що забезпечить 
поліпшення якості життя, освіти і зростання продуктивності праці. 

Пріоритетні дії: Загально визначено 20 пунктів пріоритетних дій впровадження 
напрямку розвитку людського капіталу, 12 пунктів пріоритетних дій передбачено Угодою 
про асоціацію України з ЄС, із яких можна відзначити два основних пункти пріоритетних 
дій, які можуть бути направлені на реформування існуючої моделі економічного розвитку 
та державної інноваційної політики, а саме [7]: 

• Забезпечення якості вищої освіти: створення нових освітніх програм у 
відповідності до нових стандартів вищої освіти. Підвищення рівня та оптимізація 
результатів наукової та академічної діяльності, підтримка процесу ствердження 
академічної доброчесності у вищих навчальних закладах та наукових установах; 

• Нова система управління та фінансування науки: забезпечення ефективної 
взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та 
реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики 
у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Збільшення частки грантового 
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фінансування у загальному обсязі державної підтримки наукових досліджень і 
розробок, що сприятиме підвищенню мотивації наукових працівників до участі у 
відкритих конкурсах, що фінансуватимуться за рахунок грантової підтримки 
Національного Фонду Досліджень, та формуватиме реальну альтернативу 
продовженню молодими вченими своєї наукової кар’єри за кордоном. 

Для відходу України від споживчо-сировинної моделі економічного розвитку до 
формування експортно-орієнтованої моделі інвестиційно-інноваційного розвитку 
економіки України, пріоритетні дії «Нова система управління та фінансування науки» 
необхідні бути зв’язані із напрямком «Економічне зростання» та узгоджені із впливом на 
досягнення рівня економічних критеріїв членства України в ЄС. 

 
4.4 Ключові пріоритети верховенства права і боротьби з корупцією  

Ключові пріоритети: підтримка ефективного функціонування інститутів боротьби з 
корупцією, забезпечення рівного доступу до правосуддя та ефективного захисту прав 
власності, що сприятиме забезпеченню функціональної справедливості і рівності. 

Пріоритетні дії: Загально визначено вісім пунктів пріоритетних дій.  
Реальний прогрес виконання пунктів пріоритетних дій цього напрямку та 

узгодженість результатів із досягненням рівня законодавчих критеріїв членства в ЄС буде 
визначати реальні терміни членства України в ЄС. 
 
4.5 Ключові пріоритети безпеки та оборони 

Ключові пріоритети: передбачає захист суверенітету та територіальної цілісності 
держави, а також найважливіші аспекти безпеки громадян, що дасть змогу забезпечити 
формування у громадян України відчуття захищеності їх життя і свободи. 

Пріоритетні дії: Загально визначено 18 пунктів пріоритетних дій виконання, три 
пункти, з яких, передбачені згідно Угоди про асоціацію з ЄС. 

Впровадження середньострокового Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року 
може стримуватися відсутністю експортно-орієнтованої моделі інноваційного розвитку 
економіки України та інтеграції до ЄС, розривами партнерства між державою, 
суспільством, бізнесом, науковими організаціями, університетами. 

 
5. Експортно-орієнтована модель інвестиційно-інноваційного розвитку економіки 
України та інтеграції до ЄС  

Сучасний економічний розвиток розвинених країн світу ґрунтується на 
непереривному інноваційному оновленні підприємств шляхом системної кооперації 
провідних суб‘єктів інноваційної діяльності.  

Інноваційне зростання розвинених країн світу економічно обґрунтувало концепцію 
потрійної спіралі «Triple Helix Model», в якій кожен учасник партнерства (суспільство, 
влада, бізнес, наукові організації, університети) спрямовує свої зусилля на підвищення 
інноваційної діяльності інших учасників партнерства та створює власну додану вартість у 
інноваційній продукції [25-29].  

На даний час концепція потрійної спіралі «Triple Helix Model» успішно впроваджена 
в економічну практику в країнах Європейського Союзу, як базова концепція організації 
національних та регіональних інноваційних систем [30], та має перспективи до 
застосування для розвитку інноваційної системи України [31] із розумінням наявності 
джерел інновацій, не приурочених до єдиної інституційної сфери, а у взаємодії між 
учасниками партнерства «наука (наукова організація, університет) – бізнес (промислові 
підприємства, компанії, корпорації) – суспільство (влада)» із визначеними відповідно 
сукупністю відносин і функцій.  

Ця концептуальна основа пропонує широку перспективу для розуміння джерел і 
шляхів розвитку інновацій із привабливою парадигмою, як для розвитку національних, 
регіональних інноваційних систем, так для інноваційного розвитку підприємств, наукових 
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організацій, університетів, компаній, що прагнуть розширити свою базу знань і 
створювати відкриті інноваційні розробки, забезпечуючи впровадження потрібної для 
суспільства конкурентоздатної продукції.  

Експортно-орієнтована модель інноваційного розвитку економіки України та 
інтеграції до ЄС «Six Helix Model» розвиває концепцію потрійної спіралі і відкритого 
інноваційного процесу, визначає інституційних учасників (елементи) партнерства: 
суспільство, влада, бізнес, наукові організації, університети України та Європи у шести 
просторах. Обґрунтовуючи необхідність розвитку партнерства (зв‘язків) між цими 
просторами інституційних учасників (елементів), забезпечуючи проникність просторів 
інституційних учасників, як краще синергетичне джерело створення/впровадження 
відкритих інновацій та формування відкритої інноваційної інфраструктури України 
інтегрованої із ЄС, рис.2. Ця модель враховує, як ролі і функції всіх інституційних 
учасників, пояснюючи інноваційні відмінності шести просторів, щодо розвитку 
національної та регіональних інноваційних систем, так і зосереджуючи увагу на перетині 
просторів та приграничної проникності шести просторів інституційних учасників, як 
важливе джерело творчої та організаційної синергії для створення відкритих інновацій у 
відкритих інноваційних процесах [32]. 

 

Рис.2. Експортно-орієнтована модель інноваційного розвитку економіки України та 
інтеграції до ЄС, «Six Helix Model» [32]. 

 
Ефекти синергії є найбільш актуальними на рівні системи взаємодії підприємств та 

наукових організацій, роль партнерства яких підвищується в суспільстві знань та 
інноваційній економіці, і які можуть об‘єднувати інтелектуальні ресурси для створення та 
впровадження спільних нових відкритих інновацій, зміцнюючи співробітництво 
підприємств, наукових організацій та університетів України та Європи та всіма 
інституційними учасниками «Six Helix Model» [33]. 

Одними із механізмів впровадження експортно-орієнтованої моделі інноваційного 
розвитку економіки України та інтеграції до ЄС, «Six Helix Model», є програма Горизонт 
2020, що зосереджується на підтримці впровадження стратегії «Європа-2020» та інші 
Європейські фінансові інструменти підтримки інноваційного розвитку національних 
інноваційних систем та формування української національної рамкової програми на 
основі застосування Європейських принципів і підходів. 

 
 



6. Основні бар‘єри, щодо впровадження експортно орієнтованої моделі інвестиційно-
інноваційного економічного розвитку України та інтеграції до ЄС 

Практична реалізація експортно-орієнтованої моделі інвестиційно-інноваційного 
економічного розвитку України та інтеграції до ЄС «Six Helix Model» обмежується 
наступними бар‘єрами до впровадження: 

•  Україна не включена до списку країн, що оцінюються на регулярній основі  
інструментом оцінки інноваційного розвитку країн Європи «Innovation Union Scoreboard» 
(IUS), що представляє систему показників науково-технічної та інноваційної діяльності на 
основі якого розраховується зведений індекс «Summary Innovation Index» (SII) для кожної 
європейської країни [11]; 

•  На «Innovation Union Scoreboard» (IUS) Україна має статус «Інноватор, що 
формується» зі значенням зведеного індексу 0,206, випереджаючи Болгарію (0,175) та 
наздоганяючи Румунію (0,219) [34];  

•  Недостатній рівень економічного та інноваційного розвитку України щодо 
виконання економічних критеріїв членства в ЄС та спроможності українського 
виробництва конкурувати, як в середині Європейського Союзу, так і в умовах сучасної 
глобалізованої економіки в цілому; 

•  Фінансування наукової і науково-технічної діяльності за рахунок бюджетних 
коштів досягло історичних мінімумів: у 2016р. - близько 0,16% ВВП [7] та у 2017р. 0,18 % 
ВВП [3], питома вага фінансування інноваційної діяльності за рахунок бюджетних коштів 
у 2016р. - 0,8% [24]. Обсяг підтримки підприємств  за рахунок бюджетних коштів досягло 
історичного максимуму - близько 9% ВВП, а надання податкових пільг близько 3,5% ВВП 
[7]. Зовнішниий борг України складає 80%ВВП, 4%ВВП Україна витрачає на 
обслуговування зовнішніх національних боргів, а  5%ВВП становить дефіцит Пенсійного 
фонду [37].   

•  Існуюча система управління науково-технічною та інноваційною діяльністю 
України не відповідає сучасним викликам та підходам Європейського Союзу; 

• Слабо розвинуті практичні механізми партнерства: суспільство, влада, бізнес, 
наукові організації, університети України та Європи, а також механізми фінансової 
підтримки такого партнерства; 

• Низький рівень синергії в комунікаціях, діях, планах, пропозиціях урядових 
структур (комітетів Верховної Ради: з питань освіти і науки, з питань промислової 
політики та підприємництва, з питань інформатизації та зв’язку) та міністерствами (МОН, 
МЕРТ); 

• Не використовуються всі можливості Угод з ЄС для прискорення науково-
технологічного розвитку та інтеграції української науки у Європейський дослідницький 
простір; 

• Навчальні заклади вищої школи України, на відміну від Європейських 
університетів, мають слабку науково-дослідну базу, відірвану від інститутів НАН 
України. В той же час інститути НАН України, за винятком деяких, слабо взаємодіють з 
університетами вищої школи України та Європи; 

• Наявність слабо розвиненої інноваційної інфраструктури для впровадження 
відкритих інноваційних процесів. 

 
Висновки та рекомендації  

1. Угода про асоціацію України до ЄС розширює можливості поглибленої європейської 
інтеграції України у сфері науки та технологій та впровадження інвестиційно-
інноваційної моделі економічного розвитку; 

2. Недостатній рівень економічного та інноваційного розвитку України щодо 
виконання економічних критеріїв членства в ЄС є суттєвим викликом на шляху 
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виконання Середньострокового Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та 
Угоди про асоціацію України до ЄС у сфері науки та технологій; 

3. Середньостроковий План пріоритетних дій Уряду до 2020 року не визначає, як 
загальний об’ьем фінансування, так річного фінансового забезпечення впровадження 
пріоритетних дій плану в тому числі у сфері науки та технологій і інноваційного 
розвитку України; 

4. У Плані пріоритетних дій уряду до 2020р. відображено розуміння значення науки як 
приорітет «Розвиток людського капіталу» та приорітетні дії «Нова система 
управління та фінансування науки», що не пов’язано із пріоритетом «Економічне 
зростання»; 

5. Пріоритетні напрями розвитку науки та інноваційної діяльності України розірвані і 
розглядаються, більшою частиною, відокремлено. Фінансування науково-технічної 
та інноваційної діяльності в Україні досягло історичних мінімумів; 

6. Збільшення фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності України і 
впровадження експортно орієнтованої моделі інвестиційно-інноваційного 
економічного розвитку України та інтеграції до ЄС може бути здійснено за рахунок 
зменшення обсягів державної підтримки суб’єктам неефективного господарювання 
та надання податкових пільг; 

7. Середньостроковий План пріоритетних дій Уряду до 2020 року визначає 85 пунктів 
пріоритетних дій, із яких 49 пунктів передбачені Угодою про асоціацію України з 
ЄС, із яких можна відзначити 16 основних пунктів, які можуть бути застосовані для 
реформування існуючої моделі економічного розвитку. Ще 13 пунктів пріоритетних 
дій розділу «Економічне зростання», які передбачені Угодою про асоціацію України 
з ЄС при більш чіткому визначені механізмів та інструментів застосування можна, 
було би, визначити для формування експортно орієнтованої моделі інвестиційно-
інноваційного економічного розвитку України та інтеграції до ЄС; 

8. У середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року відсутня єдність 
пріоритетних дій, які визначають формування експортно-орієнтовану модель 
інноваційного розвитку економіки України; 

9. Формування експортно орієнтованої моделі інвестиційно-інноваційного 
економічного розвитку України може здійснюватися на 16 основних пріоритетних 
діях: 

• Створення системи моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам 
господарювання; 
• Дерегуляція і розвиток підприємництва та конкуренції; 
• Управління державною власністю та приватизація;  
• Розвиток інновацій та проведення реформи у сфері інтелектуальної 
власності; 
• Розвиток промислового виробництва та залучення інвестицій; 
• Розвиток експорту та розширення зовнішньоекономічних зв’язків; 
• Регіональний економічний розвиток;  
• Удосконалення механізмів стимулювання розвитку агропромислового 
комплексу; 
• Забезпечення якості і безпечності харчових продуктів; 
• Реформування системи державного управління; 
• Розвиток електронного урядування; 
• Децентралізація; 
• Реформування системи управління державними фінансами; 
• Реформування системи державного фінансового контролю на центральному, 
регіональному та місцевому рівні; 
• Забезпечення якості вищої освіти; 
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• Нова система управління та фінансування науки. 
10. У Плані пріоритетних дій уряду до 2020р. відсутні напрямки реформування 

промисловості. В наявності пакету реформ 2017р.: «приватизація», «земельна 
реформа», «реформа охорони здоров’я», «пенсійна реформа», «реформа освіти». 

11. Експортно-орієнтована модель інноваційного розвитку економіки України та 
інтеграції до ЄС «Six Helix Model» об‘єднує інституційних учасників інноваційних 
систем Європейського Союзу та України широким колом відносин і функцій, 
забезпечуючи розуміння інноваційної динаміки застосування відкритих 
інноваційних процесів для розробки та впровадження інновацій. 

12. Одними із механізмів впровадження експортно-орієнтованої моделі інноваційного 
розвитку економіки України та інтеграції до ЄС («Six Helix Model») є застосування 
науковими організаціями, ВНЗ, МСП та великими підприємствами України 
фінансових інструментів програми Горизонт 2020 та ЄС щодо підтримки 
інноваційного розвитку національних інноваційних систем та формування 
української національної рамкової програми на основі Європейських принципів та 
підходів.  
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