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ДІЄВА ЗОВНІШНЯ  
ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 1

Стратегія зовнішньої політики України

Ефективна 
регіональна 

система 
безпеки для 
мінімізації 
зовнішніх 

загроз для 
України

Збереження 
української 

державності, 
захисту 

суверенітету 
та відновлення 
територіальної 

цілісності 
України
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ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ ЧЕРЕЗ 
ЗМІНИ У СИСТЕМІ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ

4770 
законопроектів зараз 
зареєстровано, а ухвалено
лише 563 (12%)
Від кількості до якості рішень

5%
Частка документів, 
якими ЦОВВ обмінюються 
в електронному форматі 
Від Е-урядування для ефективної 
роботи державних органів влади

70,3%
вважає, що не може особисто 
впливати на суспільні процеси
Від інформування до комунікації 
щодо впровадження реформ

2
УКРАЇНА У РЕЙТИНГУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У 2016 РОЦІ

«Марнотратство 
державних 

витрат»

129«Фаворитизм 
у рішеннях 
державних 

службовців» 

109«Прозорість 
рішень 

державної 
політики»

99«Тягар 
державного 

регулювання» 

74
(місце із 138 країн за кількома показниками)
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
3

ДЕ ШУКАТИ 
РЕСУРСИ 

ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ?

• Активна експортна 
політика 

• Розвиток фінансового 
сектору 

• Сучасна промислова 
політика

Ціль 
Уряду 2017 — 
зростання 
ВВП на 3%

З таким 
щорічним темпом 
зростання рівень 
2013 року — лише 
у 2021 році

У цей час Поль-
ща вже матиме 
ВВП на рівні 130% 
від ВВП 2013 року

Головне — не темп,  
а якість зростання:
• Сталість 

• Економічна  
суверенність 

• Інклюзивність 
зростання 
(відчутність 
 ефекту для 
 широких кіл 
 населення)
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ЕФЕКТИВНІ ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ 

ВИКЛИКИ 2017:

4

Фіскальна траспарентність — синхронізація дій 
і очікувань влади та бізнесу, нормативне 
забезпечення, чіткі «правила гри» 
та їх дотримання, моніторинг

Середньострокове бюджетне планування —
основа для забезпечення співставності 
політики у сфері публічних фінансів 
з державною економічною політикою 

Фіскальна децентралізація – це прийняття змін 
від центру до регіонів, і потреб – від регіонів 
до центру

У рейтингу легкості сплати 
податків Paying Taxes Україна 

зайняла 

84 
місце 

серед 190 країн 
(+ 23 позиції)

Нагорода World Procurement 
Awards — для системи 
публічних електронних 

закупівель ProZorro 



+38 (044) 223-29-17 iser.org.uainfo@iser.org.ua7

31% 
бюджетного ресурсу держави 
буде спрямовано на місцевий 

рівень у вигляді дотацій  
і субвенцій – 

це на 57,4 млрд грн більше, 
ніж у 2016  році

Продовження практики 
«громада як заручник 
держбюджету» ставить 
під сумнів ефективність 
розпочатих реформ

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА, 
ОРІЄНТОВАНА НА РОЗВИТОК 5

Формування спроможних громад через їх 
співпрацю в рамках спільних регіональних 

пріоритетів і чітко визначених власних стратегій



ПРОЕКТИ ІСЕД НА 2017 РІК:
Політика соціального прагматизму — комплексне 
бачення розвитку і напрямів реалізації державної по-
літики у частині соціального захисту, освіти, охорони 
здоров’я та культури

Україна без інтернатів — ефективна комунікація зара-
ди права дитини зростати у сім’ї та подолання міфів і 
страхів реформи деінституціалізації

Соціальна спроможність громад — забезпечення 
організаційного, методичного, нормативно-правового 
інструментарію для практичного застосування у гро-
мадах для належного соціального забезпечення

Е-соцзахист (електронне урядування у сфері соціаль-
ного захисту) — ефективний спосіб взаємодії гро-
мадян і держави що упрозорює і спрощує надання 
послуг у сфері соціального захисту

СПРАВЕДЛИВА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
6

ВИКЛИКИ:
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13 МЛН пільговиків —
немає монетизації пільг

106 000 дітей в інтернатах — закритий 
ринок соціальних послуг для недержавних 
організацій для  забезпечення базового паке-
ту послуг за місцем проживання

40% видатків усіх бюджетів йдуть на 
соціальні цілі, але до цього часу не маємо 
централізованої бази даних у системі соці-
ального захисту

186 МІСЦЕ у світі за показником 
народжуваності
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ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ:

1. Диверсифікація структури наявного жит-
лового фонду.  Формування комунального 
житлового фонду соціального призначення 
та сегменту дохідних будинків

2. Створення фінансових механізмів для 
трансформації приватного житла у кому-
нальне: зворотня іпотека, розподілений 
кредит, детінізація найму житла

3. Підвищення якості проектування і будів-
ництва, фахового управління нерухомістю

4. Зміни в оподаткуванні будівництва, сфе-
ри нерухомості та земельних відносин

НОВА ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА:  
ВЛАСНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Третина українців живе у зношених  
багатоповерхівках

400 
млн кв. м 

Відсутність механізмів фінансування 
капітальних ремонтів

Прискорене руйнування наявного 
житлового фонду

Відсутність відтворення житла за чинної 
системи відносин власності та управління

7
ВИКЛИКИ:

накопичені потреби 
у ремонті 

житлового фонду
 400 
млрд грн
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ВИКЛИКИ
• 

•  2 млрд 
      куб. м природного газу недоотримує Україна з 
      кримського півострову, а видобуток 
      антрацитового вугілля залишився на 
      окупованій території Донбасу

• У 2019 р. закінчується контракт на транзит газу 
територією України. Без газотранзитного бізнесу 
Україна втратить прибутків на 

     $2 млрд на рік  

• Будівництво газопроводів  «Північний потік -2» 
та «Турецький потік» в обхід території України може 
істотно підірвати енергетичну безпеку України, 

      знизивши доходи від транспортування газу і 
      поставити під загрозу інвестиції в українську 
      інфраструктуру

• Криміналізація та корумпованість 
      енергетичної сфери

• Низька енергоефективність та висока 
      енергоємність країни

Від ЕНЕРГОЄМНОЇ країни — до ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОЇ: ви-
значення короткострокових, середньострокових і дов-
гострокових пріоритетних завдань державної політики 
у сфері енергетичної безпеки

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА: 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 8

ВИКЛИКИ:

ДЕРЖАВНА 
ПОЛІТИКА В СФЕРІ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Створення механізму дій в сфері енергетики з чітким 
розмежуванням функціональних обов’язків й відпо-
відальності; визначення ключових принципів, цілей, 
засад та напрямів державної політики в паливно-енер-
гетичному комплексі 

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 
УКРАЇНИ У СФЕРІ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ
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