Ефективність програм міжнародної технічної допомоги, які діють в
Україні
26 липня 2017 р. у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України» відбувся круглий стіл на тему «Ефективність програм міжнародної
технічної допомоги, які діють в Україні». Експерти, представники науководослідних установ, громадських організацій, ВНЗ, реального сектора та
комітету з промислової політики та підприємництва ВРУ обговорили
поточний стан справ, поділилися власним досвідом участі у програмах МТД,
а також презентували результати досліджень.
Актуальність проведення заходу обумовило те, що, з одного боку,
ресурси міжнародних донорів є каталізатором прогресу в багатьох секторах
економіки та реформах, проте разом із цим існує багато проблемних аспектів,
які й стали предметом обговорення та дискусії під час круглого столу.
Зокрема, обговорювалися питання координації численних програм
міжнародної допомоги в Україні, відсутність координації потоку інформації
між усіма зацікавленими сторонами, що призводить до дублювання зусиль і
витрачання ресурсів; проблеми доступу до інформації та своєчасного
розповсюдження повідомлень про нові можливості серед потенційних
бенефіціарів та реципієнтів проектів; необхідність моніторингу ефективності
програм МТД та підвищення прозорості для широкого загалу.
Наукові співробітники Інституту економіки та прогнозування д.е.н.
І.Бобух, к.е.н. С.Щегель презентували результати контент-аналізу експертної
думки щодо практики виконання програм міжнародної технічної допомоги в
Україні.
Також члени робочої групи наукового колективу Київського
національного економічного університету ім. В.Гетьмана (Є.Поліщук,
Ю.Павицька, Ю.Ігнатова) ознайомили учасників круглого столу з власними
напрацюваннями та попередніми результатами дослідження програм МТД
для вітчизняних підприємств.
Представники консалтингових компаній, які є імплементаторами та
партнерами ряду проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованими
на розвиток підприємництва (О.Корінна, компанія VimesVC та Ю.Цесаренко,
компанія Business Gathering) поділилися результатами моніторингу малого та
середнього бізнесу. Зокрема, були представлені результати опитування щодо
обізнаності СМБ про програми МТД та кількості МСБ, які брали участь у
міжнародних програмах підтримки.
У свою чергу представники реального сектора розповіли про свій досвід
участі у таких програмах та пояснили, чому підприємства іноді
відмовляються від участі у програмах МТД і з якими складнощами вони
стикаються за бажання отримати підтримку в рамках проектів міжнародних
донорів.

Представник національного контактного пункту програми Горизонт
2020 та Enterprise Europe Network Ukraine М.Ушаков поділився з
представниками бізнесу практичними порадами щодо можливостей участі в
програмах міжнародної технічної допомоги та запропонував напрями
співпраці.
Своєю точкою зору, досвідом та пропозиціями стосовно подальших
кроків щодо удосконалень у сфері МТД також поділилися представник
комітету з промислової політики та підприємництва ВРУ Р.Лукач, голова
ради, член платформи громадянського суспільства Україна-ЄС Т.
Тимошенко, президент ГО «Alliance for Civil Rights» С.Закревська, директор
з розвитку Асоціації підприємств промислової автоматизації України
М.Романов та інші учасники круглого столу.
За підсумками круглого столу було визначено, що подальші
дослідження у сфері міжнародної технічної допомоги є актуальним
завданням, що особливо стосується покращення доступу до інформації щодо
можливостей участі у програмах міжнародної технічної допомоги для
зацікавлених сторін та активізації участі наукових та бізнесових кіл, а також
громадських організацій у відповідних програмах та проектах.
Також за підсумками круглого столу планується
аналітичних матеріалів у друкованих та електронних виданнях.

розміщення

Захід проведено в рамках планової теми «Національні та глобальні
детермінанти економічного зростання України» відділу економічного
зростання та структурних змін в економіці.
Дякуємо всім учасникам за цікаву дискусію та практичні результати!
Відділ економічного зростання та структурних змін в економіці
http://ief.org.ua/?page_id=4238&dept=7

Керівник відділу – д-р екон. наук І.М.Бобух
Основною метою діяльності відділу є пошук оптимальних шляхів та
ефективних механізмів забезпечення економічного зростання України на
основі здійснення структурних змін у національній економіці та наукове
обґрунтування пропозицій щодо удосконалення державної економічної
політики.
Відділ активно співпрацює з державними відомствами та установами, з
представниками громадських організацій та бізнес-спільнотою.
Основні напрями співпраці:
відділ може виступати провідником законодавчих змін;
розробляти стратегії і законопроекти стосовно розвитку
певних сфер економічної діяльності;
здійснювати дослідження ринку;

розвивати міжнародну співпрацю в рамках трикутнику бізнеснаука-освіта з використанням міжнародних дослідницьких мереж, у
т.ч. за участю діаспори;
проводити глибинний аналіз економічних аспектів дяльності
МСБ за допомогою технологій big data analysis та інших
інструментів, що потенційно може бути одним з елементів технікоекономічного обгрунтування в проектах Horizon 2020 SME Phase 1
та ін.
Співробітники відділу долучаються до організації практичних заходів,
спрямованих на полегшення доступу вітчизняних підприємств малого і
середнього бізнесу до фінансування інноваційних розробок шляхом участі у
цільових конкурсах ЄС.

