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Зі святом 8 Березня!

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції про ймовірність отримання 
ПДЧ цього року 

До чого готується 
країна-окупант? 

АГРЕСИВНА ІСТЕРІЯ. Російська Федерація й надалі про-
водить заходи провокаційного характеру, що суперечать між-
народним домовленостям і взятим державою-агресором 
зобов’язанням. РФ нарощує бойовий потенціал угруповання 
військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордо-
нів України. Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства 
оборони щодо ситуації в зоні проведення ООС.

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупова-
ній території у Донецькій та Луганській областях з кінця люто-
го активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення. 
У громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, 
поблизу торговельних майданчиків, адміністративних, освітніх 
і медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформа-
ції, спрямованої на «героїзацію російсько-окупаційних військ» 
і пропагування служби у складі з’єднань і частин двох армій-
ських корпусів окупантів.

А в місцевих ЗМІ й соцмережах відчутно зростає інтенсив-
ність агітаційних заходів серед місцевих жителів щодо прохо-
дження військової служби в лавах окупантів.

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЬГА СТЕФАНІШИНА:

ЦИФРА ДНЯ

127 
місце зі 178 посідає наша країна  

у рейтингу економічних свобод.  
За підсумками 2020 року вона 

піднялася на сім позицій

«Щойно Україна отримає 
План дій щодо членства, 

від нас залежатиме, 
коли ми будемо в НАТО. 
Ми готові зробити все 

можливе».

4 8 
ДОКУМЕНТИ

9 березня виповнюється 100 років 
із дня народження Героя України 
Олексія Береста, який брав участь 
у встановленні прапора Перемоги 
над рейхстагом

ЛЮДИНА І ЧАС

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Національної 
економічної стратегії  
на період до 2030 року»

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2021 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 32 грн . . . . . . . . . . . . 57 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 96 грн . . . . . . . . . . 171 грн

на 6 місяці . . . . . . . 192 грн . . . . . . . . . . 342 грн

Триває 
передплата 
на 2021 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
поштового 
зв’язку.

Також її можна 
оформити 
на сайті: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

ПАТ 
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua

Жінки України!

Прийміть мої найщи-

ріші вітання зі святом 

весни!

Ви століттями тво-

рили Українську Держа-

ву, формували її прин-

ципи і засади. Виборю-

вали Незалежність, роз-

будовували нашу краї-

ну, захищали її від зо-

внішніх ворогів, збага-

чували її культурну та 

історичну спадщину. 

Сьогодні кожна з вас до-

помагає вести Україну в 

коло успішних європей-

ських держав, і ваш вне-

сок — неоціненний.

У ці теплі весня-

ні дні хочу побажати 

вам щастя, гармонії та 

злагоди. Хай сповню-

ється серце любов’ю та 

відлунює радістю, мов 

дзвінкий пташиний 

спів. А душа хай розкві-

тає, неначе весняні пер-

воцвіти. Бажаю миру й 

достатку у ваших осе-

лях.

Прем’єр-міністр  
України  

Денис ШМИГАЛЬ
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua2 

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Російську ковід-вакцину ніколи не буде 
зареєстровано в Україні
УРЯД ВІДПОВІДАЄ. Перевіреним і високоякісним матеріалом для щеплень уже вакциновано 
близько 10 тисяч наших громадян

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Лише у 126 осіб, або в 1,2% 
вакцинованих від коро-

навірусу в Україні, зафіксу-
вали побічні реакції, та во-
ни були незначними. Це лег-
ка алергія —  почервоніння 
шкіри в місці уколу або під-
вищення температури на 
кілька годин. І це нормаль-
но, адже є особливості реак-
ції певного організму на іму-
нобіологічні препарати. Про 
це під час Години запитань 
до уряду у Верховній Ра-
ді розповів міністр охорони 
здоров’я Максим Степанов.

За весь час від початку 
вакцинації зафіксовано лише 
один випадок реакції, який 
потребував нагляду лікарів. 
Та за кілька днів вакцинова-
ного відпустили додому абсо-
лютно здоровим. І наступно-
го дня після виписування цей 
чоловік, медик за фахом, уже 
був на робочому місці.

Перевірена  
та ефективна

Міністр наголосив, що пре-
парат, яким нині вакцину-
ють українців, Covishield 
AstraZeneca —  розробка 
британсько-шведської ком-
панії спільно з науковцями 
Оксфордського університе-
ту. Її доведена ефективність 
становить 70— 80%, а виго-
товляють на семи підприєм-
ствах у всьому світі: Європі, 
Південній Кореї, Індії та Ки-

таї. Вакцину, яку достави-
ли в Україну, виготовлено на 
потужностях світового гіган-
та —  заводу Serum Institute 
в Індії. Цей завод експортує 
вакцини до 140 країн і 65% ді-
тей земної кулі хоч раз ще-
плено вакцинами саме цьо-
го виробника. Уряд Канади 
нещодавно офіційно зареє-
стрував цю вакцину і вже до-
ставив першу партію в краї-
ну —  500 тисяч доз для сво-
їх громадян. 

В Україні слід створити всі 
належні умови для вчасної 
доставки та реєстрації вак-
цин. Для закупівлі додатко-
вих доз препаратів уряд роз-
робив відповідні додаткові 

зміни до Закону «Про лікар-
ські засоби». Найближчими 
днями законопроєкт буде за-
реєстровано у Верховній Ра-
ді. Максим Степанов звер-
нувся до народних депута-
тів із закликом підтримати 
цю ініціативу Кабінету Міні-
стрів.

Відповідаючи на запитан-
ня парламентаріїв, він наго-
лосив, що російську вакцину 
Sputnik V за жодних обста-
вин не реєструватимуть на 
території України. 

«Щодо її реєстрації на те-
риторіях інших країн —  в ін-
ших країн Російська Феде-
рація не забирала території 
та не розв’язувала війну про-

ти них. І жодним аргумен-
том ніхто мене не переконає 
у зворотному», —  наголосив 
Максим Степанов.

Щодо цінових показників 
уже закупленої вакцини мі-
ністр зазначив, що є відпо-
відна конфіденційність до-
говорів, дотримуватися якої 
вимагають усі виробники. Во-
на поширюється не лише на 
Україну, а на всі країни. 

«Не знайдете жодної краї-
ни, що оприлюднила б інфор-
мацію, за якою ціною вона за-
куповує вакцини», —  уточ-
нив він.

Очільник МОЗ зазначив, 
що Україна вже вступила до 
третьої хвилі світової панде-

мії. Кількість заражених, на 
жаль, зростає щодня. На сьо-
годні вже три області перебу-
вають у «червоній» зоні ка-
рантину: Івано-Франківська, 
Чернівецька й Житомирська. 
На межі «червоної» перебу-
вають Закарпатська та Ві-
нницька області. Він повідо-
мив, що міністерство прогно-
зує зростання кількості за-
ражень до кінця епідсезону 
—  орієнтовно до кінця квіт-
ня 2021 року.

Міністр попередив укра-
їнців, що оцінки науковців з 
усього світу доволі невтішні: 
другий рік пандемії може ви-
явитися важчим, ніж попе-
редній, особливо з урахуван-
ням мутацій вірусу. І це під-
тверджують і українські, й 
закордонні фахівці.

Урядовець нагадав про по-
яву в Україні британського 
штаму, який значно небез-
печніший за європейський, 
і зазначив, що науковці по-
мітили в цій мутації небез-
печні характеристики: біль-
ша швидкість передачі віру-
су, важчий перебіг хвороби 
та складніша клінічна карти-
на. І це, на його переконання, 
значно посилить тиск на ме-
дичну систему країни. 

Саме тому, за словами по-
садовця, дуже важливо, що 
до кінця 2021 року за п’ять 
етапів буде закінчено вакци-
націю всіх громадян України, 
старших за 18 років, —  дітей 
не вакцинуватимуть. Звісно, 
щеплення робитимуть тим, 
хто матиме бажання. Адже 

вакцинація в Україні добро-
вільна.

Цифровізація 
та аеромедичні 
послуги

Максим Степанов нагадав, 
що нині активно відбуваєть-
ся цифровізація медицини: 
електронні рецепти, запис до 
лікаря онлайн, мультифунк-
ціональний портал електрон-
них послуг. Відтепер і за-
пис у чергу для вакцинації 
теж відбувається без реаль-
них черг —  із застосуван-
ням електронних пристроїв. 
Він повідомив, що на сьогодні 
вже майже 128 тисяч україн-
ців записалися на цю проце-
дуру.

На черзі —  тестове запро-
вадження аеромедичних по-
слуг. Це повітряна швидка 
допомога. «Кожен українець 
знатиме: хоч би де він пере-
бував і хоч би в яку халепу 
втрапив, держава подбає про 
нього. За лічені хвилини ста-
білізує стан і доправить до 
найближчої опорної лікарні», 
—  наголосив очільник МОЗ.

Міністр резюмував, що рік 
боротьби з пандемією був ду-
же непростим —  емоційно, 
фізично і ресурсно. Ми вчи-
лися жити і перемагати в но-
вих умовах. Він подякував 
кожному медикові за само-
відданість, характер і волю 
до боротьби. «Тисну вам ру-
ку!» —  сказав Максим Сте-
панов.

Вакцинація зможе підвищити колективний імунітет і запобігти непередбачуваним 
наслідкам третьої хвилі пандемії ковіду, яка вже стукає у наші двері
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Україна розширить дипмережу за кордоном
МІЖНАРОДНА АРЕНА. МЗС опікується додатковими можливостями для захисту інтересів 
нашої держави, громадян і бізнесу

Відділ новин 
«Урядового кур’єра»

Збереження 100% санкцій проти 
Росії за агресію на Донбасі та в 

Криму, попри спроби РФ їх посла-
бити. Отримання Україною стату-
су партнера НАТО з розширеними 
можливостями. Створення Люблін-
ського трикутника (Україна, Литва 
та Польща) і нового формату взає-
модії України й Туреччини «Ква-
дрига» для розширення співпраці 
між країнами фактично у всіх га-
лузях. Звільнення понад 1600 укра-
їнців з піратського, терористсько-
го полону, з-за грат за кордоном. 
Сприяння бізнесу в завоюванні зо-
внішніх ринків: рада експортерів та 
інвесторів при Міністерстві закор-
донних справ, регулярні брифін-
ги послів для українських експор-
терів. Відкриття трьох нових рин-
ків для української харчової про-
дукції. Три нових безвізи. Це далеко 
не вичерпний перелік ключових до-
сягнень МЗС, що оприлюднив його 
очільник Дмитро Кулеба, який обі-
ймає цю посаду рівно рік. 

Під час підсумкового онлайн-бри-
фінгу він поінформував, що цього 
року МЗС продовжить розбудову-
вати на світовій арені інфраструк-
туру, що дасть додаткові можли-
вості для захисту інтересів Україн-
ської держави, бізнесу й громадян. 

Ідеться про три нові посольства й 
три генеральні консульства у шести 
країнах. Цю роботу вже розпочато. 

«З’явиться Посольство Украї-
ни в Республіці Гана, що відпові-
дає курсу на зміцнення позицій на-
шої держави в Африці, Посоль-
ство України в Республіці Філіппі-
ни. Ця країна дуже складна, з нею 
потрібно працювати, щоб вона ста-
ла прихильнішою до українських 
ініціатив у міжнародних організаці-
ях, насамперед ООН. Повноцінним 
стане Посольство України в Чилі — 
тепер це відділення іншого посоль-
ства. Буде створено генконсульство 
України в індійському місті Мумбаї, 
яке є величезним бізнес-центром, у 
польському місті Вроцлаві та ру-
мунському Сігету-Мармацієй, яке 
є столицею українства в цій країні», 
— цитує Укрінформ слова міністра. 

Театр абсурду від РФ
Дмитро Кулеба прокоменту-

вав ідею зміни місця проведення у 
межах мінського формату засідань 
Тристоронньої контактної групи 
(ТКГ) з мирного врегулювання си-
туації на Донбасі та залучення до 
цих переговорів США.

«Росія займала деструктивну по-
зицію протягом усіх семи років ро-
боти ТКГ. Але через позицію Ро-
сії ТКГ дедалі більше нагадує те-

атр абсурду, де Росія та запроше-
ні представники так званих ДНР/
ЛНР просто водять ситуацію по ко-
лу і вдаються до якихось абсурд-
них аргументів, дискусій, аби ли-
ше затягувати процес і не ухвали-
ти жодних рішень. Тому не місце 
проведення ТКГ створює пробле-
му. Проблему створює те, що попри 
всі зусилля України і нашої делега-
ції в ТКГ, бачимо з того боку суціль-
ний деструктив, називання біло-
го чорним і намагання переклада-
ти відповідальність за все на Украї-
ну. Це не є чимось новим, чого ми не 
знали, але за останні сім років кон-
флікту нині це вже просто вийшло 
на якийсь топрівень. І це та пробле-
ма, яку слід розв’язувати насампе-
ред. У ТКГ нині треба говорити про 
те, щоб там відбувались ефектив-
ні переговори», — зазначив міністр.

Коментуючи можливість залу-
чення США до ТКГ, очільник МЗС 
нагадав, що вона складається із 
трьох учасників — Росія й Укра-
їна як сторони конфлікту і ОБСЄ 
як посередник, тому питання про 
долучення США не порушують. 
До слова, раніше Дмитро Куле-
ба заявляв, що Україна очікує ак-
тивнішої залученості США до змі-
ни поточної ситуації з російською 
агресією. Він висловлював пере-
конання, що США без участі у пе-
реговорах і в нормандському фор-

маті можуть допомогти Україні в 
питанні приборкання російської 
агресії.

Про дії РФ у Криму. Нещодавно 
ЄС схвалив новий глобальний санк-
ційний режим за порушення прав 
людини. Тож, як поінформував мі-
ністр, Україна передала ЄС пере-
лік осіб, винних у системному по-
рушенні прав людини в окуповано-
му Криму, і розраховує на запрова-
дження санкцій проти них уже цьо-
го року. Адже порушення прав лю-
дини в окупованому Криму систем-
ні й кричущі. 

Про подвійне 
громадянство  
й корупцію

Говорив Дмитро Кулеба і про те, 
з якими країнами планують дозво-
лити подвійне громадянство. «Пла-
нуємо дозволити подвійне грома-
дянство з країнами ЄС, країна-
ми п’яти очей (Австралія, Кана-
да, Нова Зеландія, США та Велика 
Британія), тобто з тими, які до нас 
дружні й не становлять жодної за-
грози. І список цих країн калібру-
ватиметься, залежатиме від де-
яких критеріїв. Проте не йдеться 
про подвійне громадянство з краї-
ною-агресором — РФ. Триматиме-
мо ареол українства у світі як од-

не ціле. Громадянин, який виїхав 
на постійне місце проживання на-
приклад у країну ЄС, у перспекти-
ві зможе стати і громадянином ці-
єї країни, і залишитися частиною 
українського простору, зберег-
ти український паспорт», — цитує 
УНІАН слова міністра. 

Дмитро Кулеба поінформував 
про плани МЗС змінити правила 
використання дипломатичних ав-
тобусів після контрабандного скан-
далу. Ідеться про нещодавнє затри-
мання співробітників Посольства 
в Польщі під час спроби вивезти з 
України на службовому автомобі-
лі велику кількість валюти, золота 
й цигарок. 

«Мало покарати винних, слід 
вжити заходів, які не допускати-
муть повторення таких ганебних 
випадків у майбутньому. Розгляда-
ємо різні опції: можливість плом-
бування автобусів, трекінг їхньо-
го пересування, фіксування чітко-
го опису того, хто перебуває в авто-
бусі. У межах чинної антикорупцій-
ної стратегії МЗС для використан-
ня диптранспорту буде підвищено 
рівень антикорупційного ризику із 
середнього до високого. Буде поси-
лено відповідальність не лише без-
посередньо тих людей, яких може 
бути спіймано на гарячому, а і їхніх 
керівників за подібні випадки», — 
резюмував міністр. 
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Політика розширення: Грузія, Молдова й 
Україна в очікуванні нових сигналів від ЄС
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Євросоюз має створити трьом країнам «Східного партнерства»  
імпульс для євроінтеграції

Вікторія ВЛАСЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

У ЄС добре розуміють суть при
казки: «Добрий сусід — най

ближча рідня». Тому один з голо
вних напрямів зовнішньої політи
ки Євросоюзу — його відносини із 
сусідніми країнами, так звана по
літика сусідства. Підходи у цьому 
питанні формуються не стосовно 
певної держави, а за регіональним 
принципом. 

Десять років тому в ЄС з’явилась 
ініціатива «Східне партнерство», 
яка об’єднала шість пострадян
ських країн: Азербайджан, Біло
русь, Вірменію, Грузію, Молдову 
та Україну. Столиці цих держав 
і Брюссель домовилися про спів
працю, яка мала на меті зміцнюва
ти демократичні інститути країн
учасниць «Східного партнерства» 
й запроваджувати системні ре
форми, що наблизили б їх до стан
дартів ЄС. Відтоді три країни ініці
ативи — Грузія, Молдова і Україна 
— підписали угоди про асоціацію з 
ЄС та виконали всі умови, щоб кра
їни ЄС, які входять до Шенгенської 
зони, відкрили для грузинів, мол
дован і українців свої кордони. 

Попри всі внутрішньополітичні 
турбулентності, зміни президентів 
і урядів, ці три країни продовжу
ють курс реформ. Україна та Гру
зія закріпили намір вступити до 
Євросоюзу в Конституціях.

Розбіжності решти трьох кра
їн — Азербайджану, Вірменії та 
Білорусі — із цілями євроінте
грації стали особливо очевидни
ми за останнього пів року. Олек
сандр Лукашенко й далі називає 
себе президентом Білорусі, хоч за
хідні країни підсумків серпневих 
президентських виборів, які вили
лися в затяжне жорстке протисто
яння влади й громадян, не визнали. 
ЄС запровадив проти Лукашен
ка санкції за порушення прав лю
дини, а той заявив, що понижує рі
вень представництва Білорусі у 
«Східному партнерстві». Кілька мі
сяців тому запалав Нагірний Ка
рабах — камінь спотикання у від
носинах Азербайджану і Вірменії. 
Воєнне загострення вилилося в со
тні смертей з обох сторін й завер
шилося тактичною перемогою Ро
сії, яка надовго закріпилися у важ
ливому для себе регіоні. 

Тож десятирічна співпраця в 
межах «Східного партнерства» 
продемонструвала, що попри ба
жання ЄС мати спільний підхід до 
шести країнучасниць ініціати
ви, темпи, з якими вони рухають
ся в бік євроінтеграції, а також їх
ні євроінтеграційні бажання різні. 
Приблизно з минулого року в єв
роінституціях, зокрема Європар
ламенті, залунали пропозиції вио
кремити зі «Східного партнерства» 
трійку найуспішніших країн і за
пропонувати їм за наполегливість 
чітку європейську перспективу. 

Регіональні паралелі
За аргумент прихильники ці

єї ідеї наводять приклад стратегії 
щодо Західних Балкан, ухваленої 
в ЄС 1999 року. 2018го вона набу
ла конкретніших вимірів: її спря
мували на підготовку до членства 
в ЄС Чорногорії, Албанії, Сербії та 
Північної Македонії, які вже мали 
на той час підписані угоди про асо
ціацію з ЄС. У березні 2020 року 
Єврокомісія розпочала переговори 
про вступ Албанії та Північної Ма

кедонії, яким було надано статус 
країнкандидатів на вступ. 

Це рішення далося ЄС нелег
ко. Париж категорично відмовився 
схвалювати вступ двох країн, мо
тивуючи тим, що вони просто пере
чікують час до вступу, не провадя
чи необхідних реформ. Тоді Євро
комісія розробила й запровадила 
нову методологію оцінювання ви
конаних критеріїв, необхідних для 
вступу. І лише після цього перего
вірний процес про вступ Тірани та 
Скоп’є до ЄС розблокували. 

Провести паралелі між полі
тикою ЄС у східноєвропейсько
му й балканському напрямках ви
рішили експерти Брюссельсько
го центру європейських політич
них досліджень (CEPS). 2018 ро
ку вони опублікували звіт, у яко
му порівняли прогрес країн «Схід
ного партнерства» і Західних Бал
кан у гармонізації їхнього законо
давства із європейськими норма
ми. Два роки тому це дослідження 
стало сенсацією в експертному се
редовищі, оскільки засвідчило: дві 
групи країн майже не відстали од
на від одної у євроінтеграційних 
зусиллях. 

Цього року CEPS вирішив по
вторити порівняльне дослідження. 
Як заявив під час відеоконференції 
«Створюючи новий імпульс для єв
роінтеграції: досвід Балкан та схід
ноєвропейський асоційованих дер
жав» литовський євродепутат Ан
дрюс Кубілюс, за п’ять років, про
тягом яких чинні угоди про асоці
ацію, Грузія, Молдова та Украї
на змогли наздогнати у реформах 
країни Західних Балкан, які вже 
отримали перспективу членства в 
ЄС. 

За словами політика, відтоді, як 
було організовано «Східне парт
нерство», відбулося чимало змін. 
ЄС бачить, що геополітичні про
цеси у регіоні сприяли демокра
тичним змінам у цих країнах. Єв
рокомісію під керівництвом Урсу
ли фон дер Ляєн називають геопо
літичною. Тому експерти й депу
тати Європарламенту закликають 
ЄК мислити геополітичними ка
тегоріями і дати відповіді на запи
тання: чи готовий ЄС запропону
вати асоційованим членам «Схід
ного партнерства» нові стимули й 
надати їм ті інструменти євроінте

грації, які свого часу було запропо
новано країнам Західних Балкан?

Натхненні заяви 
втрачають цінність

Експерти із Грузії, Молдови й 
України розповіли під час диску
сії про досягнення своїх країн в 
імплементації угод про асоціацію 
з ЄС. Експерт Інституту економіч
них досліджень і політичного кон
салтингу Вероніка Мовчан зверну
ла увагу на зростання обсягів тор
гівлі між Україною та ЄС, успіхи в 
реформі з децентралізації, банків
ській та фінансовій галузях. Проте 
вона зауважила, що в країні істот
но відстають судова та антикоруп
ційна реформи. 

Більшість українців підтриму
ють глибоку інтеграцію з ЄС. Хоч 
тих, хто віддає перевагу тіснішій 
співпраці з Росією, значно помен
шало, з’явилася значна кількість 
тих, хто виступає за вироблення 
третього, власного шляху розви
тку України, наголосила Вероні
ка Мовчан. За її словами, маніпу
лятивні заяви, що Україна не по
трібна ЄС, активно використовує 
російська пропаганда. І тому чіт
кі сигнали із Брюсселя про євро
пейську перспективу дуже важли
ві українцям, бо вони «дадуть сиг
нал бізнесу, суспільству та міжна
родним партнерам». 

«У Європарламенті завжди на
голошують, що Україна заслуго
вує на членство в ЄС. І ми дуже за 
це вдячні. Але ці заяви поступово 
втрачають цінність», — зауважила 
Вероніка Мовчан.

Економічна й політична ситуації 
в Молдові на вигляд слабші порів
няно з Україною та Грузією, кон
статував аналітик ExpertGroup 
з Кишинева Деніс Ченуса. Він ви
знав, що боротьба з корупцією у 
країні доволі слабка. Проте у тор
гівлі з ЄС Молдова найінтегровані
ша, бо в її зовнішньоторговельно
му обігу частка ЄС становить 65%. 
Більшість молдован виступає за 
євроінтеграційний шлях країни, 
про що засвідчили підсумки остан
ніх президентських виборів, на 
яких перемогла проєвропейський 
політик Мая Санду. 

Деніс Ченуса переконаний, що 
Молдова, Грузія й Україна не гір

ше підготовлені до вступу в  ЄС, ніж 
країни Західних Балкан, і заслуго
вують на те, щоб Брюссель надав 
їм чітку дорожню карту членства. 
Цю думку підтримав і професор 
державного університету Тбілісі 
Гія Нодіа, який наголосив: брак но
вих ініціатив Брюсселя для трьох 
країн «Східного партнерства» шко
дить передусім самому ЄС. На дум
ку експерта, якщо Євросоюз пока
же, що він може ухвалювати не
сподівані доленосні рішення, це за
свідчить, «що він сильний, успіш
ний і популярний». 

Угоди про асоціацію 
поки що достатньо

У Єврокомісії до таких ініціатив 
ставляться обережно. Заступниця 
генерального директора з питань 
політики сусідства та розширення 
ЄС, яка очолює європейську опе
ративну групу підтримки України 
у здійсненні структурних реформ, 
Катерина Матернова заявила: по
рівнювати підходи ЄС до країн За
хідних Балкан та «Східного парт
нерства» «інтелектуально цікаво і 
правомірно». Вона закликала полі
тиків і експертів пам’ятати про єв
ропейські реалії, в яких за зовніш
ню політику відповідають уряди 
країнчленів ЄС, а країни «Східно
го партнерства» — повною мірою 
використовувати можливості угод 
про асоціацію з ЄС. 

Голова відділу двосторонніх від
носин із країнами «Східного парт
нерства» Європейської служби 
зов нішньополітичної діяльності Рі
чард Тібельс заявив, що Брюсселю 
варто брати до уваги різницю під
сумків реформ у країнах «Східно
го партнерства», проте це не має 
призвести до розділення ініціа
тиви за принципом три плюс три. 
Він нагадав слова керівника зов
нішньополітичного відомства ЄС 
Жозепа Борреля, який на спіль
ній з українським Прем’єром Де
нисом Шмигалем пресконференції 
у Брюсселі заявив, що судова ре
форма — це мати всіх реформ. Він 
наголосив, що саме прогрес у судо
вій реформі відрізняє країни За
хідних Балкан від країн «Східного 
партнерства». 

«Щоб ми рухалися вперед, кра
їни «Східного партнерства» мають 

подвоїти зусилля у боротьбі з ко
рупцією, олігархами та просуванні 
судової реформи», — наголосив Рі
чард Тібельс. 

Членство у ЄС як 
козир проти Кремля

Проте позиція єврочиновни
ків не переконала євродепутатів, 
які взяли участь у дискусії. Іспан
ський євродепутат Начо Санчес 
Амор закликав Єврокомісію змі
нити погляди на розширення ЄС, 
оскільки змінилися геополітичні 
реалії.

«25 років тому сусідні країни ди
вилися на ЄС як на модель і хотіли 
стати західною демократією. Ни
ні з’явилися інші привабливі моде
лі, деякі з них авторитарні, тож нам 
слід над цим замислитися», — ска
зав політик. 

Болгарський євродепутат Ан
дрей Ковачев вважає: «ЄС має на
повнити новою енергетикою й ен
тузіазмом угоди про асоціацію з 
Грузією, Молдовою та Україною, 
щоб створити більше стимулів для 
реформ і допомогти їм протистоя
ти впливові Москви». 

Німецька євродепутатка Віола 
фон Крамон була дуже відвертою 
та категоричною, заявивши: «Як
що бути чесним і перевірити до
машнє завдання, то Західні Бал
кани теж далекі від того, щоб ро
бити їм пропозицію про членство. 
Надто що уряди й громадяни дея
ких країнчленів ЄС ставляться до 
цієї ідеї дуже скептично, і їм важ
ко пояснити, навіщо потрібне роз
ширення». 

Віола фон Крамон жорстко за
уважила, що якщо країни «Схід
ного партнерства» хочуть якоїсь 
особливої підтримки, вони мають 
показувати результати. Депутат
ка розкритикувала Грузію, що во
на «майже нічого не зробила для 
того, щоб імплементувати угоду 
про асоціацію». Молдова потер
пає в лещатах олігархів, а Украї
на має серйозно взятися за вста
новлення правовладдя й забезпе
чити існування функціональної 
демократії. 

«Ми вас підтримаємо, але хоче
мо побачити успіх до того, як змо
жемо перейти до наступної стадії 
у наших відносинах», — наполягає 
євродепутатка. 

На процес розширення ЄС впли
вають треті країни, зокрема Ро
сія. Про це заявила литовська єв
родепутатка Раса Юкнявічене. Во
на переконана, що ЄС бракує ро
зуміння, що йому самому потрібні 
країни «Східного партнерства». 

«Якщо ми не зробимо кроку впе
ред, його зробить Путін», — наго
лосила Раса Юкнявічене. Вона на
гадала, як під час саміту НАТО 
2008 року кілька країн заблокува
ли надання Плану дій щодо член
ства в НАТО для Грузії й України. 
І це, на її думку, стало причиною, 
що Росія розпочала війну у Грузії, 
а згодом і в Україні. 

До слова, під час дискусії посли 
України, Молдови та Грузії в ЄС 
висловили думку, що порядок ден
ний «Східного партнерства» необ
хідно доповнити безпековими пи
таннями. 

«Трійка країн «Східного парт
нерства» продовжує боротися за 
свій європейський вибір у проти
стоянні й перебуває у стані війни 
з Росією», — нагадав присутнім 
представник України при ЄС Ми
кола Точицький. 

На спільній з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем пресконференції у Брюсселі очільник дипломатії ЄС 
Жозеп Боррель нагадав, що подальша євроінтеграція країн «Східного партнерства», зокрема й України, 
залежить від прогресу судової реформи
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ЛЮДИНА І ЧАС

«Я прикрию!»
ВІДНОВЛЕННЯ ІСТИНИ. 9 березня виповнюється 100 років із дня народження Героя України 
уродженця Сумщини Олексія Береста (1921— 1970), який у травні 1945-го брав участь  
у встановленні прапора Перемоги над фашистським рейхстагом

Інна ТРОЦЬ, 
Сергій ЯКОВЕНКО 

для «Урядового кур’єра»

Донедавна його ім’я бу-
ло відоме лише вузь-

кому колу істориків Другої 
світової війни, найближ-
чим родичам, друзям, зем-
лякам. Адже чи міг укра-
їнець встановлювати пе-
реможний прапор над фа-
шистським рейхстагом ра-
зом із загальновизнаними 
героями росіянином Ми-
хайлом Єгоровим та гру-
зином Мелітоном Канта-
рією?

А історична 
правда 
виявилася іншою

Так, не тільки міг, а й на-
справді під свинцевими 
кулями і неймовірним вог-
нем він, українець Олексій 
Берест, штурмував остан-
ні горішні поверхи голов-
ної ворожої цитаделі, аби 
на самісінькій верхівці 
прив’язати солдатським 
паском прапор Перемоги, 
що поставив масштабну 
крапку у кривавому про-
тистоянні з ворогом. 

Деталі завершальної 
операції багато років за-
лишалися під ідеологічним 
замком, а прізвище уро-
дженця села Горяйстівка 
нині Охтирського району 
Сумської області майже не 
згадували ні в історичних 
підручниках, ні кінофіль-
мах, а якщо й згадува-
ли, то напівпошепки. Нині 
ім’я Олексія Береста зна-
ють мільйони співвітчиз-
ників, а на Охтирщині жи-
вуть нащадки Героя, які з 
гордістю згадують знаме-
нитого родича. Свого ча-
су вийшла друком повість 
охтирського журналіста 
Миколи Мотренка «Я при-
крию!», уривки з якої про-
ливають світло на дитячі 
роки майбутнього героя.    

«У старі часи нестат-
ки не забували горяйстів-
ців. Навідувалися майже 
до кожної хати. Але чи не 
найдовше затримувались 
у Прокопа і Христини Бе-
рестів. Коли більше хліба 
мали, коли менше, але йо-
го ніколи не вистачало до 
нового. Картопля вируча-
ла. Бідували Берести. Але 
нестатки зносили терпля-
че і мужньо, ніколи не впа-
дали у розпач. 

Подарувала дружи-
на Прокопові Бересту 
аж шістнадцятеро діто-
чок. Ось тільки пережи-
ли злигодні й виросли ли-
ше дев’ятеро. Урожай був 
значно більший на дівчат. 
Та послала їм доля і двох 
синочків — майбутніх го-
дувальників: старшого 
Лаврентія і Олексія, який 
з’явився на світ 1921 року.

Та неждано в їхню сім’ю 
прийшла біда. Тяжка хво-
роба спіткала Христину 
Вакумівну. Невдовзі похо-
вали матір. Загорювавши 
по коханій дружині, не на-
багато пережив її Прокіп 
Никифорович. Так 11-річ-

ним залишився Олексій 
круглим сиротою  під опі-
кою старших сестер Ма-
рини і Катерини. Навіть 
дорослим ласкаво називав 
їх «мої любі мами».  Обидві 
вони назавжди залиши-
лись і міцно пустили ко-
ріння на батьківській зем-
лі.

До школи Олексій хо-
див з великим бажанням, 
і науки давалися йому лег-
ко. Мав чудову пам’ять, та 
відвідував заняття із три-
валими перервами. Восени 
і навесні треба було допо-
магати сестрам на городі, 
худобу пасти. А взимку — 
інша біда. Іноді зовсім не 
було у що взутися й одяг-
ти нічого. Щоправда, зго-
дом цьому зарадила стар-
ша сестра Оксана. Тоді во-
на була уже заміжня і жи-
ла в Одесі. Сякі-такі стат-
ки мала. З дому написали 
їй про труднощі. Приїхала 
якось Оксана в гості й при-
везла черевики та фуфай-
ку: «Оце тобі, братику, щоб 
вчився добре». Як він зра-
дів тоді цим дорогим пода-
рункам. Щоправда, чере-
вики швидко стали тісни-
ми, а фуфайку носив про-
тягом кількох років, хоч і 
рукава стали короткува-
тими. 

Семирічки йому так і не 
вдалося закінчити. Улітку 
1936-го 15-річний Олек-
сій разом з дорослими тру-
дився на збиранні колгосп-
ного сіна. Той наповнений 
турботами серпень став 
для нього важливим жит-
тєвим уроком. Щоправда,  
спершу на жнивах  діста-
лась Олексієві, як він вирі-
шив, дитяча робота — кін-
ною самогребкою збирав 
загублені на стерні коло-
ски. Бригадир, мабуть, по-
мітив старанність хлопця 

і якось, коли той пізно по-
вертався у бригаду під пе-
редзвін відшліфованих до 
блиску зубців самогребки, 
спокійно, як давно виріше-
не, сказав йому: «Завтра, 
Олексію, виходь до моло-
тарки. Людей там не ви-
стачає».

Мабуть, з огляду на 
зріст і силу відразу поста-
вили його на найвідпові-
дальніше місце —  до бара-
бана. Тут він відчув справ-
жнє діло. Потай пишав-
ся, що тепер разом з усі-
ма біля молотарки працює. 
Просто на соломі в колі 
жниварів міг обідати, вта-
мувати спрагу холодною 

водою з великої діжки. На-
віть розмовляв на рівні з 
дорослими.

У свої перші жнива й по-
бачив потужну самохідну 
машину з великими шипо-
ваними колесами і відразу 
захопився нею. 

Тільки першим, 
неодмінно 
першим!

Щоб цілком зрозумі-
ти це, треба  розповісти 
про одну рису характеру 
Олексія Береста. Усі, хто 
знав його в юності й уже 
зрілу пору, стверджу-

ють, що в будь-якій спра-
ві він не хотів і не міг бу-
ти в тіні, на другому плані. 
Тільки першим, неодмінно 
першим! Прагнення цьо-
го ніколи не приховував. 
І не було це якимось мар-
нославством, а потребою 
душі, своєрідним девізом 
життя. Це підтвердив час. 

Мабуть, нині слово кос-
монавт звучить більш бу-
денно, ніж у ті далекі ро-
ки сприймали загадкове  
«тракторист». Уперше по-
близу рідного Олексієвого 
села у Чупахівці при ма-
шинно-тракторній стан-
ції організовували кур-
си. Хлопця зовсім не зу-
пиняло те, що треба було 
щодня долати кілометрів 
із 12 туди і назад. Тільки 
навчитися керувати ста-
левою машиною! Це ста-
ло єдиною його мрією. Та 
на шляху до мети виникла 
раптова перешкода. Було 
це 1937 року, коли хлоп-
цеві ледве виповнилось 
шістнадцять. Хто ж на та-
ке відповідальне і мало-
знайоме діло візьме непо-
внолітнього? 

І він пішов на крайність, 
ризикуючи обдурити при-
скіпливу комісію. Метри-
ку ретельно сховав, а під 
час оформлення на на-
вчання сказав, що загуби-
лася. Так вдалося припи-
сати до свого віку два ро-
ки. Комісія повірила. Хло-
пець був високий на зріст, 
мав показну зовнішність. 

До речі, через вчинену в 
далекій юності хитрість у 
подальшому житті Берес-
тові доводилось не раз за-
знати прикрощів, давати 
пояснення із приводу плу-
танини в біографічних да-
них. І досі в деяких доку-
ментах рік його народжен-
ня —  не справжній 1921-й, 
а вигаданий 1919-й. 

Митрофан Радько, що 
жив у селі Довжик Охтир-
ського району, вчився на 
курсах трактористів ра-
зом з Берестом. Ось що він 
пригадує: «Та як його не 
запам’ятати? Серед нас 
моторнішого не було. При-
гнали трактора для опа-
нування навичок водіння. 
Обступили, розглядаємо, 
як диво якесь, хоч уже не-
мало й лекцій прослуха-
ли, окремі вузли машини 
в руках тримали. Інструк-
тор запропонував місце 
охочому. Усі завагались, 
а Олексій відразу вийшов 
наперед  і сказав, що ба-
жає повести трактора. Та 
так енергійно взявся, що 
довелось і стримувати йо-
го. Довго тоді сміялись, як 
переляканий інструктор 
тиснув на гальма, а разом 
і на ногу не в міру енергій-
ного курсанта». 

Успішно закінчивши 
курси, Берест працював 
у Чупахівській МТС. Тоді 
перш ніж самостійно сісти 
за кермо, майбутні трак-
тористи, як і водії, довго 
стажувалися під керівни-
цтвом досвідчених воді-
їв. Олексій, певне, швид-
ко освоїв машину, бо йому 
невдовзі після закінчення 

курсів вручили старень-
кий «фордзон». Горяй-
стівці старшого поколін-
ня пам’ятають, як літньо-
го дня, ревучи і здіймаючи 
пилюку, той трактор спус-
тився крутим схилом у се-
ло, проїхав кривою вулич-
кою, розганяючи курей, і 
застиг біля хати-читаль-
ні. А схвильований гор-
дий Олексій, стрибнувши 
на землю, приймав поздо-
ровлення односельців. 

Пізніше в автобіографії 
лаконічно, але з помітною 
гордістю Берест написав: 
«1937 року закінчив кур-
си трактористів при Чу-
пахівській  МТС і почав 
трудову діяльність». Од-
нак тривала вона недовго. 

Настав тривожний 1939 
рік. Почалася війна з Фін-
ляндією. Олексій, вірний 
своєму правилу, мав бу-
ти там. Як написав в ав-
тобіографії, у жовтні 1939 
року пішов доброволь-
цем у червону армію, брав 
участь у боях  на фін-
ській війні у складі 2 пол-
ку зв’язку Ленінградсько-
го округу». 

Згадали,  
але мимохідь

Про встановлення пра-
пора Перемоги родичі 
розповідали з його слів, 
що він підштовхнув Ми-
хайла Єгорова і Меліто-
на Кантарію до купола, на 
якому замайорів славноз-
вісний прапор. Але на від-
міну від побратимів, зван-
ня Героя Радянського Со-
юзу не отримав. Тож чіт-
ко простежується упе-
реджене ставлення Олек-
сія Прокоповича до ра-
дянської системи і систе-
ми до нього, про що свід-
чать інші сторінки його 
життя. Наприклад, майже 
два десятиліття про геро-
їзм Олексія Береста ніде 
не згадували, наче він і не 
воював, хоч із першого до 
останнього дня війни брав 
участь у бойових діях, і до 
прапора Перемоги жодно-
го стосунку не мав.   

1969 року на екранах 
радянських телеканалів 
транслювали серіал «Ви-
зволення» із п’яти філь-
мів про війну. «Останній 
штурм» про бої за рейх-
стаг та останні дні війни 
вийшов 1971 року. Олек-
сієві Прокоповичу було 
дуже цікаво, чи згадають 
його там, чи може, як за-
вжди, всю славу поділять 
між Єгоровим і Кантарією.  
На жаль, до прем’єри він 
не дожив буквально кіль-
ка місяців: трагічно заги-
нув у Ростові-на Дону, де 
жив після війни, під коле-
сами потяга, врятувавши 
життя маленької дівчин-
ки.   

Фільм вийшов на екра-
ни. Олексія Береста зга-
дали, але мимохідь, уко-
тре не зосереджуючи ува-
ги на його участі у вста-
новленні прапора Пере-
моги. На щастя, історич-
на правда перемогла. На-
завжди. 

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
pe

op
le

sw
or

ld
.o

rg

ПРИГАДУЮТЬ РОДИЧІ 

Оксана Губіна,  
бібліотекарка, онучата племінниця  
(село Олешня): 
«За віком я не могла знати Олексія Проко-
повича особисто, але мій батько Микола Шу-
дрик, його племінник, часто розповідав про 
родича, як і бабуся Марина Прокопівна, його 
рідна сестра.

Усе, що мені відомо про Олексія Береста, 
знаю саме з розповідей бабусі. Вони, проте, 
були скупими, адже тоді говорити про прапо-
роносця Перемоги було ризиковано. Я навіть 
іноді думала, що бабуся вигадала цю історію, 
хоч на доказ показувала документи.

Свого часу вона поділилася ще однією ціка-
вою інформацією: виявляється, в Олексія Бе-
реста була сестра, яка через німецькі табори 
потрапила до Канади, де й прожила решту ві-
ку. Звісно, ця тема в радянські часи теж була 
під забороною, проте ми періодично отриму-
вали посилки з Канади й Америки».

Василь Берест,  
пенсіонер, племінник  
(м. Охтирка):

«Я народився 1947 року в Горяйстівці, тож 
із дядьком зустрічався і спілкувався лише в 
дитинстві та юності. Найбільше запам’ятався 
1964 рік, коли Олексій Прокопович, який на 
той час жив у Ростові-на-Дону, приїжджав 
до рідної Горяйстівки. Аби відзначити цю по-
дію, зустрілися втрьох: гість, мій батько й наш 
тодішній дільничний міліціонер на прізвище 
Шевченко.

Про епізод із прапором на рейхстагу Олек-
сій Прокопович розповідав із притаманним 
йому гумором: мовляв, спочатку послали з ці-
єю місією Єгорова та Кантарію. Проте ті зля-
калися, бо не хотіли лізти під кулі. Тоді дядь-
ко пішов із прапором. Однак коли його вста-
новив, виникла нова проблема: знамено мо-
гло знести вітром. Тож Олексій прив’язав йо-
го солдатським паском».

Юрій Берест,
науковий співробітник Охтирського 
міського краєзнавчого музею, 
внучатий племінник:

«Наш рід — вихідці із села Берестянка Ки-
ївської області. Наприкінці ХVIII —  на почат-
ку ХІХ століття оселилися в селі Горяйстів-
ка, де їх прозвали Берестами, отже прізви-
ще пішло не від промислу, а від назви села 
під Києвом. 

Олексій Прокопович Берест народився в 
бідній багатодітній сім’ї, рано осиротів, а ди-
тинство припало на голодні роки. І мабуть, 
це найбільше вплинуло на формування його 
особистості — з високим почуттям честі, гід-
ності, справедливості, змалечку загартованої 
випробуваннями сили і духу. Наприклад, сам 
пішки повернувся з охтирського дитбудинку, 
куди  на зиму віддали його разом з наймен-
шою сестричкою старші сестри, аби діти не 
голодували. Або вже трішки старшим прий-
шов з далекого Харкова, коли загубився у по-
їзді під час мандрівки з одною із сестер, щоб 
обміняти речі на харчі». 

Українець Олексій Берест таки встановлював переможний 
прапор над фашистським рейхстагом
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Іван Климишин  — легенда 
української астрономічної на-

уки. Щороку наприкінці травня 
він залишає Івано-Франківськ, 
де з 1974 року викладає у При-
карпатському національному 
університеті ім. В. Стефаника, й 
ціле літо працює, відпочиває на 
родинному хуторі біля села Ку-
тиска на Тернопіллі. Доньки Іва-
на Антоновича Оксана та Оль-
га  — теж науковці, одна доцент, 
друга професор. З дитинства во-
ни проводили літо на хуторі, де 
почався їхній рід, і дали назву 
поселенню Вільний Птах.

Одного літа Іван Антонович 
запросив і мене до хати на хуто-
рі у свій життєвий Всесвіт. Ха-
ту (насправді стодола, в лівому 
крилі якої розташоване одно-
кімнатне помешкання  професо-
ра) звели 1943 року. На її вікнах 
з наклеєних аркушів паперу ді-
знався: «Американський біогра-
фічний інститут 2012 року ви-
знав професора І. Климишина 
видатним мислителем ХХІ сто-
річчя». А ще про його тривалу 
боротьбу з кавернозним тубер-
кульозом. Трохи поодаль на сті-
ні висіла копія привітання Па-
пи Римського Бенедикта ХVІ з 
нагоди 80-річчя українського 
астронома. Про визнання, нау-
кове та особисте життя поведе-
мо розмову з професором Іваном 
КЛИМИШИНИМ.   

УК  Іване Антоновичу, ви май-
же пів століття мешкаєте в Іва-
но-Франківську, але не було й 
року, щоб не верталися додому 
на Тернопілля. Родинний хутір 
став для вас магнітом, який не 
відпускає?
 — О, так! Я прийшов на цей світ 
холодного зимового ранку 17 січ-
ня понад 88 років тому в селі Ку-
тиска. На хуторі, за два кіломе-
три від цього населеного пункту, 
будували обійстя 1942 року. А 
мої доньки назвали цей хутір 
Вільний Птах.

УК  Зрозуміло, що дитинство ва-
ше було тяжке. Як відчули по-
тяг до науки?
 — Звісно, дитинство було не-
легким. Не було ні в що взути-
ся, ні в що вдягтися. Я швид-
ко освоїв абетку, якої вчив мене 
дід Василь за календарем «Зо-
лотий колос», де було описано 
всі події, що відбувалися на Ве-
ликій Україні від 1917 року. Ко-
ли 1939-го прийшли перші сові-
ти, вони відкрили нульові класи, 
й я почав навчатися. Потім на-
стали воєнні часи, тож навчання 
тривало з перервами. Два роки 
до школи не ходив. З повернен-
ням совіти батька забрали в ар-
мію, в нас було  чотири гектари 
землі,  довелося самому  орати, 
скородити, сіяти, косити, збира-
ти врожай.

Я допомагав читати псалми, 
тропарі дядькові Євсеєві, який 
був дяком, але вже трохи сліпу-
ватим. Це заняття мені сподо-
балося, навіть іноді думав стати 
священником.

УК  Але ж у вашого батька був 
слабкий зір. Його взяли до ар-
мії?
 — Коли йому був рік, батьки 
жнивували, дитину ж покла-
ли під копою спати. Прокинув-
ся за певний час, почав зводити-
ся на ноги, зробив кілька кроків, 
упав на стерню й праве око трав-
мував, тож бачив лише три від-
сотки. Його мобілізували, але на 
фронт не взяли, він возив цеглу 
«для розбудови   Москви». Так 
заробив двосторонню грижу.

УК  Напівсліпий ваш тато розбу-
довував комуністичну столицю, 
а ви, малий, важко працювали, 
не навчаючись. 
 —   Багатьом бувало ще гірше. 
1944-го і 1945 року  мусили зда-

вати зерно державі. Ми спря-
галися ще з одним селянином. 
1945-го повезли  збіжжя на за-
готзерно, й там довелося півто-
ри доби вистояти в черзі. Я тоді 
заснув, змок і змерз добряче, не-
вдовзі піднялася температура, 
почався плеврит. Його наслідки 
відчув через кілька років, коли 
захворів на важку форму тубер-
кульозу. 

Навчатися ж хотів і знання 
здобував. Атестат отримав у 
Львові, де закінчив школу екс-
терном. Вступив до Львівсько-
го університету на фізичний фа-
культет. На другому курсі пі-
шов працювати обчислювачем в 
астрономічну обсерваторію. На-
уковим керівником був С. Ка-
план. Саме він визначив мені в 
подальшому тему курсової робо-
ти, потім дипломної. Щойно я за-
кінчив університет, Каплан, ма-
ючи єдине місце в аспірантурі,  
запропонував його мені. 

УК  Отже, саме він повів вас у на-
уку, відкривши зоряне небо?
 —  Певною мірою так. Але пер-
ші астрономічні університе-
ти я проходив удома. Мій тато 
з дитинства любив зоряне не-
бо, визначав з високою точністю, 
котра година. Тато був найстар-
шим у сім’ї, й треба було працю-
вати. Але хоч одним оком, він ди-
вився-таки на небо. Знав народні 
назви сузір’їв і мене заохотив до 
цього. Навчаючись на другому 
курсі університету, я як лабо-
рант обсерваторії вишу ввійшов 
до складу групи, яку спряму-
вали спостерігати повне соняч-
не затемнення. Його смуга про-
йшла на північ від Ташкента. 
Тоді в цьому відрядженні я зе-
кономив певну частину грошей і 
купив собі годинник. Узявся пе-
ревіряти батька та переконався, 
що він точно визначав час. 

Ще в моїй пам’яті залишив-
ся спогад з далекого дитинства. 
До церкви  приходив трохи рані-
ше, ніж починалася служба. Од-
ного разу побачив, як церковний 
староста роздуває кадило й рве 
якусь книжку. Прочитав назву 
«Визначення дати Пасхи». Ка-
жу, не рвіть, дайте мені. Там бу-
ло опубліковано методи обчис-
лення дати Великодня. Тож уже 
сам вирахував, коли наступно-
го року святкуватимемо Воскре-
сіння Христове. Завдяки цьому 
я змалку полюбив календарну 
проблему. У Москві тричі вихо-
дила моя книжка російською мо-
вою «Календар і хронологія». 

УК  Ви стали астрофізиком-тео-
ретиком. Яку тему розвивали в 
дисертаціях? 
 — С. Каплан визначив мені те-
му «Космічна газова динаміка». 
Ідеться про рухи, вибухи в між-

зоряному просторі, в атмосфе-
рі Сонця тощо. У той час він пи-
сав науково-популярну книжку 
«Фізика зірок», яка вийшла у 
1960-х роках. Даруючи її мені, 
написав: «Моєму першому і поки 
що найкращому учневі». Мину-
ло майже 10 років, він перевидав 
цю книжку. Я попросив, щоб він 
знову поставив автограф. І про-
фесор, який уже впродовж свого 
наукового життя підготував за-
галом понад 30 аспірантів, вивів: 
«Моєму першому і найкращому 
учневі». Він зрозумів, хто я та-
кий. У моїй кандидатській ро-
боті було шість задач, він допо-
міг поставити першу та останню, 
решту я вигадував сам. Завжди 
кажу студентам, аспірантам: 
приходьте до свого наукового ке-
рівника з певною пропозицією, 
аби почати її обговорювати.

УК  Ви автор 120 науково-попу-
лярних книжок, монографій, на-
вчальних посібників. Третім у 
світі написали «Історію астро-
номії».
 — Мені вдалося написати й ви-
дати 2000 року «Історію астроно-
мії». До мене це зробили  англі-
єць А. Беррі (1893) і голландець 
А. Паннекук (1961). Це надто ко-
пітка праця, яка потребувала ба-
гато часу й сил, щоб відшукати 
конкретні відкриття в різних ца-
ринах науки й певних астроно-
мічних установах світу. 

Із нею сталося жахливе. Піс-
ля чергового літа на хуторі я по-
милково залишив теку з матері-
алами й поїхав до Івано-Фран-
ківська. Коли повернувся, поба-
чив, що в хаті цілковитий гарми-
дер. Став перебирати всі книж-
ки. Добираюся до низу, а там  — 
купа попелу з  матеріалу, який 
збирав майже десять років для 
«Історії астрономії». Мисливці 
рукописом «Історії астрономії» 
взимку розпалювали вогнище. 
Я зробив  крок, другий і звалив-
ся: трапився перший ішемічний 
інсульт. Але пережив і вижив. І 
книжку написав-таки.     

УК  Про Бога-Творця в радян-
ський час ви не могли згадувати. 
Але згодом опублікували книж-
ку «Вчені знаходять Бога».
 — Ніколи  не приховував, що я 
людина віруюча. Коли у Львові 
на мене тиснули, щоб вступив у 
компартію, відповів щиро: «Як-
що так учиню, то зобов’язаний 
буду читати лекції атеїстично-
го ухилу». Тому мені й довелося 
1974 року переїхати на роботу 
до Івано-Франківська. Книжка 
«Вчені знаходять Бога» вперше 
побачила світ 1993 року, чоти-
ри рази її перевидавали. Узяв-
ся за цю тему після того, як під 
час розкопок (1989 —1990) ям із 
закатованими в тюрмах почув 

про жахливі знущання із в’язнів. 
Тоді зрозумів: мушу написати 
книжку про те, що віруюча лю-
дина не могла б цього робити.

УК   І навіть вивели «формулу 
Творця».
 — Як казав Достоєвський, моя 
віра крізь великі сумніви про-
йшла. У  нашій сільській ха-
ті, доки не народилася молод-
ша сестра, проводили співанки 
церковного хору перед Різдвом 
і Великоднем  — ці мелодії за-
чаровують. Можете мені не по-
вірити, але й тепер прокидаю-
ся вранці, йду вулицею, полем, а 
мені бринить якась церковна ме-
лодія. 

Про «формулу Творця»  — 
формулу для числа варіантів 
(вона відома віддавна) писав у 
кількох публікаціях.  Якщо не-
має Бога, то як природа може 
створити таку організацію, яка 
була б живою і зайнялася само-
відтворенням? Це немислимо. 
Якщо коротко: «формула Твор-
ця»  — це число варіантів, аналі-
зуючи яке та підставляючи дея-
кі прийнятні аспекти найпрості-
шого, з чого складається живе, 
можна переконати себе й усіх, 
хто цього хоче, що сліпоглухоні-
ма природа сама нічого не ство-
рить.

УК  Вас ще називають людино-
планетою, оскільки вашим іме-
нем названий один з астероїдів. 
 — Цим особливо пишатися не 
доводиться. Тих камінчиків на 
небі багато. І сотні імен не лише 
астрономів з ними літають. Ас-
тероїд  №3653 Климишин  — ка-
мінець діаметром 11 кілометрів. 
Його орбіта між Марсом та Юпі-
тером. Відкрив цю малу плане-
ту 1979 року Микола Черних із 
Криму і назвав на мою честь. Я 
про це нічого не знав. 

УК  Щоліта вас можна знайти на 
хуторі. У бажанні бувати тут вас 
підтримують дружина і діти. 
 — Це щастя, бо дружина мо-
гла б хотіти відпочивати в Кар-
патах, на своїй батьківщині. Я 
прийшов у тоді Івано-Франків-
ський педінститут третім док-
тором, сказавши тодішньому 
ректорові: переходжу за умо-
ви, що, по-перше, не приймаю 

вступних екзаменів з фізики, 
бо я астроном. І по-друге, що-
йно закінчую навчальний про-
цес, виїжджаю на хутір, бо там 
мені найкраще працювати. Що-
року приїжджаю сюди в червні 
та виїжджаю наприкінці серп-
ня. 

УК  Отже, всі книжки тут писа-
ли?
 — Осмислення того, що маю 
зробити, схематичний план, по-
шук літератури, можливо, певне 
конспектування деяких джерел 
проводжу під час навчально-
го процесу. Але монтування та 
шліфування тексту  — тут. Мої 
книжки багатьом подобаються, 
бо в мене є ритміка тексту. При-
рода, повітря рідного краю в цьо-
му мені допомагають. 

УК  У вас прекрасна дружина, 
гарна господиня Катерина Пе-
трівна. Як з нею познайомили-
ся?
 — Катерина Петрівна  — моя 
друга дружина. З першою ро-
зійшовся, вона весь час мене 
звинувачувала, що не можемо 
мати дітей, бо хворію на тубер-
кульоз. До того ж, я отримував 
тоді скромну зарплатню, але до-
помагав  численній родині жін-
ки, скільки міг. Жити із хворим 
чоловіком важко. Квартиру у 
Львові залишив їй. 

З Катериною Петрівною по-
знайомився у Ворохті, де оздо-
ровлювався в протитуберку-
льозному санаторії. До слова, 
текст докторської дисертації 
від першого до останнього рядка 
написав саме там. Над входом 
у палату  написав: «Тут у тяж-
ких муках заочник робить ди-
пломну роботу. Дякую, що не ці-
кавитеся тим, що в мене лежить 
на столі». Катерина працювала 
на місцевій пошті телефоніст-
кою. Часто замовляв телефон-
ні розмови з науковим консуль-
тантом і з іншими необхідними 
людьми. Вона не злякалася, що 
хворію на туберкульоз, стар-
ший від неї на 16 років, вийшла 
в березні 1971-го за мене й на-
родила двох прекрасних доньок 
Оксану та Ольгу.  

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»
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ДОСЬЄ «УК»
Іван КЛИМИШИН. Народився 17 січня 1933 року в селі Кутиска нині Ла-

новецького району на Тернопільщині. Екстерном 1950-го закінчив Львів-
ську СШ №8, фізичний факультет Львівського університету ім. Івана Франка 
(1955) та аспірантуру за спеціальністю астрофізика (1958). 

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики, почесний 
професор Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 
член Міжнародного астрономічного союзу, почесний член Української астро-
номічної асоціації, дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка. На-
городжений орденом «За заслуги» ІІІ ст.

Український астроном 
професор Іван Климишин:

 «Завжди 
ставлюся  
з повагою  
до чужого  

та свого часу»
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Аксьонов Андрій Анатолійович, народився 2 лютого 1971 ро-

ку в смт Новодонецьке міста Добропілля Донецької області, 
громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає 
на території України, освіта вища, Добропільський міський го-
лова, безпартійний, проживає в смт Новодонецьке Краматор-
ського району Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт 
висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «Порядок».

Бондаренко Андрій Олександрович, народився 20 березня 
1985 року в місті Гірник Донецької області, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території Украї-
ни, освіта вища, голова, Покровська районна державна адміні-
страція Донецької області, безпартійний, проживає в місті Ма-
ріуполь Маріупольського району Донецької області, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НА-
РОДУ».

Гакова Юлія Григорівна, народилася 19 вересня 1981 року в 
місті Краматорськ Донецької області, громадянка України, про-
тягом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, директор, ТОВ «ЮнітЛаб», член Політичної Партії «ГО-
ЛОС», проживає в місті Краматорськ Краматорського району 
Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування — 
Політична Партія «ГОЛОС».

 Головко Микола Вікторович, народився 17 липня 1974 року 
в місті Красноармійськ Донецької області, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, 
освіта вища, фізична особа — підприємець, безпартійний, про-
живає в місті Покровськ Покровського району Донецької об-
ласті, судимість відсутня, самовисування.

Груздєв Олександр Георгійович, народився 22 сiчня 1969 ро-
ку в селі Хлібодарівка Волноваського району Донецької об-
ласті, громадянин України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта вища, помічник директора 
з економічної і корпоративної безпеки, ДП «Шахтоуправлін-
ня «Південнодонбаське № 1», безпартійний, проживає в місті 
Волноваха Волноваського району Донецької області, судимість 
відсутня, самовисування.

Добша Іштван Адальбертович, народився 6 червня 1988 ро-
ку в місті Виноградів Закарпатської області, громадянин Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території Укра-
їни, освіта вища, радник голови, громадська організація «То-
вариство угорської культури Закарпаття», член «КМКС» Партії 
угорців України, проживає в селі Перехрестя Берегівського ра-
йону Закарпатської області, судимість відсутня, суб’єкт вису-
вання — «КМКС» Партія угорців України.

 Дорошенко Людмила Василівна, народилася 18 вересня 
1975 року в селі Рудівка Прилуцького району Чернігівської об-
ласті, громадянка України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта професійно-технічна, старша 
медична сестра, Комунальне некомерційне підприємство «При-
луцька дитяча лікарня» Прилуцької міської ради, безпартійнa, 
проживає в місті Прилуки Прилуцького району Чернігівської 
області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «МАЙБУТНЄ КРАЇНИ».

Звагольський Сергій Сергійович, народився 17 квiтня 
1989 року в місті Красноармійськ Донецької області, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на тери-
торії України, освіта вища, гірник очисного забою, ПрАТ «Шах-
тоуправління «Покровське», безпартійний, проживає в місті 
Покровськ Покровського району Донецької області, судимість 
відсутня, самовисування.

Кузьменко Юлія Леонідівна, народилася 5 листопада 
1979 року в місті Горлівка Донецької області, громадянка Укра-
їни, протягом останніх п’яти років проживає на території Укра-
їни, освіта вища, лікар-анестезіолог дитячий, завідувач відді-
лення рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії, Держав-
на установа «Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ 
України», безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість від-
сутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙ-
СЬКА СОЛІДАРНІСТЬ».

 Марчевський Артем Павлович, народився 5 липня 1988 ро-
ку в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта вища, генеральний 
продюсер, ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», член Політичної 
партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в 
місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична 
партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ».

Масенець Андрій Анатолійович, народився 5 жовтня 1978 ро-
ку в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх 
п’яти років проживає на території України, освіта вища, дирек-
тор, КП «Покровська ритуальна служба», безпартійний, прожи-
ває в місті Покровськ Покровського району Донецької області, 
судимість відсутня, самовисування.

 Масло Надія Анатоліївна, народилася 4 лютого 1958 року в 
селі Яблунівка Костянтинівського району Донецької області, 
громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає 
на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Політич-
ної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК», проживає в місті Покровськ 
Покровського району Донецької області, судимість відсутня, 
суб’єкт висування — Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК».

Мироненко Богдан Сергійович, народився 25 березня 
2000 року в місті Красноармійськ Донецької області, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на тери-
торії України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, 
безпартійний, проживає в місті Покровськ Покровського райо-
ну Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

 Ревва Лариса Миколаївна, народилася 8 липня 1963 року в 
місті Кіровськ Луганської області, громадянка України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, тимчасово не працює, член політичної партії Все-
українське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті Мир-
ноград Покровського району Донецької області, судимість від-
сутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина».

Рибін Валентин Володимирович, народився 9 вересня 
1978 року в місті Хабаровськ, Хабаровський край, Російська 
Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, адвокат, приватна 
адвокатська практика, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ША-
РІЯ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт вису-
вання — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ШАРІЯ».

Ровенський Антон Євгенович, народився 11 грудня 1991 ро-
ку в місті Алчевськ Луганської області, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території України, 
освіта вища, менеджер, ПП «Медичний Центр «Мати та Дити-
на», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, 
самовисування.

Тамбулатов Олександр Олександрович, народився 22 лип-
ня 1990 року в місті Шахтарськ Донецької області, громадя-
нин України, протягом останніх п’яти років проживає на тери-
торії України, освіта вища, юрист, ТОВ «Афродіта», безпартій-
ний, проживає в місті Волноваха Волноваського району Доне-
цької області, судимість відсутня, самовисування.

Третяк Юрій Васильович, народився 24 березня 1968 року в 
місті Бішкек, Киргизстан, громадянин України, протягом остан-
ніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, рад-
ник міського голови, виконавчий комітет Мирноградської місь-
кої ради Покровського району Донецької області, безпартій-
ний, проживає в місті Мирноград Покровського району Доне-
цької області, судимість відсутня, самовисування.

Шилова Вікторія Віталіївна, народилася 4 травня 1972 року 
в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянка 
України, протягом останніх п’яти років проживає на території 
України, освіта вища, голова правління, громадська організа-
ція «Антивійна», безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Держава».
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Вірастюк Василь Ярославович, народився 22 квiтня 

1974 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, 
протягом останніх п’яти років проживає на території Укра-
їни, освіта вища, фізична особа — підприємець, безпар-
тійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт  
висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ». 

Голіней Юрій Дмитрович, народився 6 травня 1977 року в 
селищі Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської 
області, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ 
«ПРИКАРПАТСЕРВІС», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇН-
СЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПЛАТФОРМА ГРОМАД», проживає в селі 
Добротів Надвірнянського району Івано-Франківської облас-
ті, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАР-
ТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ПЛАТФОРМА ГРОМАД».

Дереворіз Руслан Євгенійович, народився 9 грудня 1976 ро-
ку в селі Яблунів Гусятинського району Тернопільської облас-
ті, громадянин України, протягом останніх п’яти років прожи-
ває на території України, освіта вища, фізична особа — під-
приємець, член Політичної Партії «ПАТРІОТ», проживає в міс-
ті Тернополі Тернопільського району Тернопільської області, 
судимість відсутня, самовисування.

Жолоб Марія Михайлівна, народилася 23 вересня 1994 року 
в селі Слобода Коломийського району Івано-Франківської об-
ласті, громадянка України, протягом останніх п’яти років про-
живає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ «То-
тісфарма Груп», безпартійнa, проживає в місті Івано-Франків-

ську Івано-Франківського району Івано-Франківської області, 
судимість відсутня, самовисування.

Звіробій-Біленька Маруся Степанівна, народилася 25 бе-
резня 1978 року в смт Калинівка Васильківського району Ки-
ївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта вища, мене-
джер (управитель) з маркетингу, ТОВ «Новий дім квартал», 
безпартійнa, проживає в смт Калинівка Фастівського райо-
ну Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ».

Зозуля Руслан Петрович, народився 17 серпня 1966 року в 
смт Липовець Вінницької області, громадянин України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, освіта 
вища, президент компанії, ПАТ «Гемопласт», член ПОЛІТИЧ-
НОЇ ПАРТІЇ «РОЗВИТОК І ДОБРОБУТ», проживає в місті Білго-
род-Дністровський Білгород-Дністровського району Одеської 
області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «РОЗВИТОК І ДОБРОБУТ».

Кошулинський Руслан Володимирович, народився 9 ве-
ресня 1969 року в місті Львові, громадянин України, протя-
гом останніх п’яти років проживає на території України, осві-
та вища, Голова Секретаріату, політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода», член політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода», проживає в місті Львові, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода».

Макар Іван Іванович, народився 15 сiчня 1957 року в селі 
Галівка Старосамбірського району Львівської області, грома-
дянин України, протягом останніх п’яти років проживає на те-
риторії України, освіта вища, адвокат, безпартійний, прожи-
ває в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — По-
літична партія «Важливий кожен».

 Ноняк Михайло Васильович, народився 24 жовтня 1982 ро-
ку в селі Манява Богородчанського району Івано-Франків-
ської області, громадянин України, протягом останніх п’яти 
років проживає на території України, освіта вища, голова, 
Всеукраїнська профспілка військових, працівників правоохо-
ронних органів та учасників бойових дій, безпартійний, про-
живає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-Фран-
ківської області, судимість відсутня, самовисування.

Резеш Йосип Йосипович, народився 21 листопада 1985 ро-
ку в місті Ужгороді Закарпатської області, громадянин Украї-
ни, протягом останніх п’яти років проживає на території Укра-
їни, освіта вища, радник голови, громадська організація «То-
вариство угорської культури Закарпаття», безпартійний, про-
живає в місті Ужгороді Ужгородського району Закарпатської 
області, судимість відсутня, суб’єкт висування — «КМКС» 
Партія угорців України.

 Сивачук Сергій Олексійович, народився 18 серпня 1985 ро-
ку в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом 
останніх п’яти років проживає на території України, освіта ви-
ща, керівник, народний аматорський драматичний колектив 
«Думка» Івано-Франківського Міського Народного дому, член 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС», проживає в 
місті Івано-Франківську Івано-Франківського району Івано-
Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Олександр Леонідович, народився 8 квiтня 
1971 року в місті Коломия Івано-Франківської області, грома-
дянин України, протягом останніх п’яти років проживає на те-
риторії України, освіта вища, директор з стратегічного розви-
тку та інвестицій, ТОВ «ДОРОЖНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПБС», без-
партійний, проживає в селі Поляниця Надвірнянського райо-
ну Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт ви-
сування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ».

Шевченко Олександр Леонідович, народився 9 сiчня 
1974 року в місті Києві, громадянин України, протягом остан-
ніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, 
тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Дзвінко-
ве Фастівського району Київської області, судимість відсут-
ня, самовисування.

 Шевченко Олександр Петрович, народився 31 липня 
1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом остан-
ніх п’яти років проживає на території України, освіта про-
фесійно-технічна, електрозварник ручної зварки, ТОВ «ЮНІ-
БІЛД», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість від-
сутня, самовисування.

Юрченко Юрій Іванович, народився 10 квiтня 1981 року в 
селі Новоєгорівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області, громадянин України, протягом останніх п’яти років 
проживає на території України, освіта вища, керуючий, ад-
вокатське бюро «Юрченко Юрій та партнери», член Політич-
ної партії «Нова демократія», проживає в місті Новоукраїнка 
Новоукраїнського району Кіровоградської області, судимість 
відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Нова демо-
кратія».
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ДОКУМЕНТИ
  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про визнання такими, що втратили  
чинність, деяких указів Президента України

1. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 21 вересня 2001 року № 850 «Питання Національної 

академії державного управління при Президентові України»;
Указ Президента України від 6 жовтня 2003 року № 1153 «Про внесення змін до 

Указу Президента України від 21 вересня 2001 року № 850»;
Указ Президента України від 2 червня 2006 року № 474 «Про деякі питання Націо-

нальної академії державного управління при Президентові України»;
Указ Президента України від 2 серпня 2006 року № 668 «Про деякі питання ді-

яльності Національної академії державного управління при Президентові України»;
Указ Президента України від 21 вересня 2006 року № 770 «Про внесення змін 

до Положення про Національну академію державного управління при Президенто-
ві України»;

Указ Президента України від 11 лютого 2009 року № 81 «Про деякі питання Націо-
нальної академії державного управління при Президентові України»;

Указ Президента України від 11 грудня 2009 року № 1030 «Про деякі питання ді-
яльності Національної академії державного управління при Президентові України»;

Указ Президента України від 20 січня 2010 року № 51 «Про внесення змін до Ука-
зу Президента України від 21 вересня 2001 року № 850»;

Указ Президента України від 9 грудня 2011 року № 1110 «Питання реформування 
Національної академії державного управління при Президентові України»;

Указ Президента України від 14 серпня 2012 року № 471 «Про деякі питання ді-
яльності Національної академії державного управління при Президентові України»;

Указ Президента України від 18 лютого 2014 року № 81 «Про внесення змін до По-
ложення про Національну академію державного управління при Президентові Укра-
їни».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 березня 2021 року
№ 84/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Переліку  

посадових осіб, на яких покладається 
виконання функцій державного експерта  

з питань таємниць
1. Внести до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій 

державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом Президента України 
від 19 травня 2020 року № 190, такі зміни:

1) після розділу «Міністерство внутрішніх справ України» доповнити розділами 
такого змісту:

«Міністерство енергетики України
Міністр енергетики України
Перший заступник Міністра енергетики України
Заступник Міністра енергетики України (одна посадова особа)

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
Перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України
Заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України (одна 

посадова особа)
Державний секретар Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 

України»;
2) розділ «Міністерство енергетики та захисту довкілля України» виключити;
3) у розділі «Міністерство оборони України»:
а) після абзацу «Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони 

України» доповнити абзацом такого змісту:
«Перший заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства обо-

рони України»;
б) у підрозділі «Збройні Сили України» абзац «Перший заступник начальника Го-

ловного управління розвідки Міністерства оборони України — заступник начальни-
ка Генерального штабу Збройних Сил України з розвідки» замінити абзацом тако-
го змісту:

«Перший заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства обо-
рони України — помічник Головнокомандувача Збройних Сил України з розвідки»;

4) у розділі «Міністерство фінансів України» абзац «Заступник Міністра фінансів 
України (одна посадова особа)» замінити абзацом такого змісту:

«Перший заступник Міністра фінансів України»;
5) у розділі «Національна академія наук України» абзац «Віце-президент Націо-

нальної академії наук України (п’ять посадових осіб)» викласти в такій редакції:
«Віце-президент Національної академії наук України (дві посадові особи)».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 березня 2021 року
№ 86/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про зміни у складі Координаційної ради 
з вирішення проблемних питань у сфері 

містобудування
1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 грудня 2020 ро-

ку № 606 «Про склад Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфе-
рі містобудування»:

1) увести до персонального складу Координаційної ради з вирішення проблемних 
питань у сфері містобудування (далі — Координаційна рада) ЦХАКАЯ Гіоргі — екс-
перта Виконавчого комітету реформ (за згодою);

2) вивести з персонального складу Координаційної ради М.Саакашвілі.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 березня 2021 року
№ 87/2021

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Порядок складення присяги судді 
особою, призначеною на посаду судді

З метою реалізації вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» що-
до складення присяги судді особою, призначеною на посаду судді, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Затвердити Порядок складення присяги судді особою, призначеною на поса-
ду судді (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 380 «Про Порядок складення 

присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного судді»;
Указ Президента України від 2 серпня 2013 року № 417 «Про внесення зміни до 

пункту 2 Порядку складення присяги судді особою, вперше призначеною на посаду 
професійного судді».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 березня 2021 року
№ 88/2021

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 4 березня 2021 року № 88/2021
ПОРЯДОК 

складення присяги судді особою, призначеною на посаду судді
1. Особа, призначена на посаду судді, складає присягу судді у присутності Прези-

дента України під час урочистої церемонії, що проводиться у приміщенні, де встанов-
лено Державний Герб України і Державний Прапор України.

2. На урочисту церемонію складення присяги судді особою, призначеною на по-
саду судді, запрошуються Голова Верховного Суду, Голова Ради суддів України, Го-
лова Вищої ради правосуддя та Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3. Урочиста церемонія складення присяги судді розпочинається виконанням Дер-
жавного Гімну України.

4. Присягу судді, текст якої визначено Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів», зачитує особа, призначена на посаду судді, а в разі складення присяги судді 
кількома особами, призначеними на посаду судді, — найстарша з них за віком особа.

5. Текст присяги підписується суддею із зазначенням дати її складення.
6. Після складення присяги судді Президент України або за його дорученням інша 

особа вручає судді посвідчення.
Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про затвердження Положення  

про Конгрес місцевих та регіональних  
влад при Президентові України

1. Затвердити Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при Прези-
дентові України (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 березня 2021 року
№ 89/2021

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 

від 4 березня 2021 року № 89/2021
ПОЛОЖЕННЯ 

про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України
1.  Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України (далі — Кон-

грес) є консультативно-дорадчим органом.
2. Конгрес у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, акта-

ми Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а 
також цим Положенням.

3. Основними завданнями Конгресу є:
1) представництво інтересів органів місцевих та регіональних влад, зміцнення і за-

хист інтересів органів місцевих та регіональних влад;
2) вивчення та моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних проце-

сів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях, вироблення 
за результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів державної регіональної полі-
тики і механізмів забезпечення сталого розвитку територіальних громад та регіонів;

3) сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, зокрема міс-
цевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування;

4) моніторинг стану розвитку територіальних громад, проведення консультацій 
стосовно актуальних питань забезпечення збалансованого соціально-економічного 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць, підвищення їх інвестиційної при-
вабливості та конкурентоспроможності;

5) сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування, те-
риторіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, інших ре-
форм із децентралізації влади;

6) обговорення проектів нормативно-правових актів у сфері регіональної політи-
ки, проектів державних програм і стратегій регіонального, економічного, екологічно-
го, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку з метою вра-
хування у таких проектах інтересів територіальних громад;

7) вивчення та узагальнення міжнародного досвіду у сфері територіального роз-
витку, розвитку місцевого самоврядування та здійснення заходів щодо його практич-
ної реалізації, зокрема з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого са-
моврядування;

8) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого са-
моврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо  
його вдосконалення;

9) організація роботи стосовно формування складу делегації України в Конгресі 
місцевих і регіональних влад Ради Європи;

10) моніторинг та вивчення реалізації на місцевому та регіональному рівнях Уго-
ди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сто-
рони, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання цієї Угоди 
та запровадження європейських стандартів і практик у сфері місцевого самовряду-
вання;

11) сприяння налагодженню зв’язків між органами місцевого самоврядування 
України та держав — членів Європейського Союзу;

12) проведення консультацій щодо поглиблення співробітництва між Україною та 
Європейським Союзом, зокрема через реалізацію проектів транскордонного співро-
бітництва.

4. Конгрес для виконання покладених на нього завдань має право в установле-
ному порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самовряду-
вання та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об›єднань, підприємств, установ, 
організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи, зокрема комітети, для 
розроблення та детального опрацювання окремих питань, що належать до компе-
тенції Конгресу, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах екс-
пертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), ко-
ординувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховува-
ти їх звіти;

3) запрошувати на свої засідання керівників і представників державних орга-
нів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських 
об›єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених, екс-
пертів;

4) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Конгресу, працівни-
ків органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з 
їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

5) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, що на-
лежать до компетенції Конгресу.

5. Конгрес у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 
консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, ство-
реними Президентом України, а також з державними органами, органами місцево-
го самоврядування, їх всеукраїнськими асоціаціями та міжнародними організаціями.

6. Конгрес утворюється у складі Голови Конгресу, Президії Конгресу, Палати регі-
онів та Палати місцевих влад.

Головою Конгресу є Президент України.
Голова Конгресу здійснює загальне керівництво діяльністю Конгресу, визначає 

порядок його роботи та головує на засіданнях Конгресу.
7. До складу Конгресу входять за посадою Голова Верховної Ради України, 

Прем›єр-міністр України, Керівник Офісу Президента України, Секретар Ради наці-
ональної безпеки і оборони України, заступники Керівника Офісу Президента Укра-
їни, до відання яких віднесені питання регіональної політики, економічної політики, 
внутрішньої та гуманітарної політики, зовнішньої політики, Представник Президен-
та України у Верховній Раді України, Представник Президента України у Кабінеті Мі-
ністрів України, Постійний Представник Президента України в Автономній Республі-
ці Крим, Керівник Державного управління справами, директор Національного інсти-
туту стратегічних досліджень, Віце-прем›єр-міністр з питань європейської та євроат-
лантичної інтеграції України, Віце-прем›єр-міністр України — Міністр з питань реінте-
грації тимчасово окупованих територій України, Міністр соціальної політики України, 
Міністр охорони здоров›я України, Міністр розвитку громад та територій України, Мі-
ністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністр аграр-
ної політики та продовольства України, Міністр інфраструктури України, Міністр фі-
нансів України, Міністр у справах ветеранів України, голова Антимонопольного комі-
тету України, голови комітетів Верховної Ради України, голови обласних, Київської 
міської, районних (районних у містах) державних адміністрацій, голови обласних, ра-
йонних рад, міські, селищні, сільські голови, керівники всеукраїнських асоціацій ор-
ганів місцевого самоврядування, а також члени делегації України в Конгресі місцевих 
і регіональних влад Ради Європи.

Голова Верховної Ради України, голови комітетів Верховної Ради України, голови 
обласних, районних рад, міські, селищні, сільські голови, керівники всеукраїнських 
асоціацій органів місцевого самоврядування та члени делегації України в Конгресі 
місцевих і регіональних влад Ради Європи входять до складу Конгресу за згодою, а 
члени Кабінету Міністрів України — за погодженням із Прем’єр-міністром України.

Члени Конгресу беруть участь у його роботі на громадських засадах.
8. Основною організаційною формою роботи Конгресу є засідання, які проводять-

ся у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.
Засідання Конгресу є правомочним, якщо на ньому присутні не менше полови-

ни від складу Конгресу.
Рішення Конгресу приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів 

Конгресу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Конгресу є вирішальним.
За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується головою 

Президії Конгресу.

Рішення Конгресу можуть надсилатися для розгляду міністерствам, іншим цен-
тральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядуван-
ня.

У разі необхідності рішення Конгресу реалізуються шляхом видання в установле-
ному порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд 
Верховної Ради України відповідних законопроектів.

9. Для забезпечення організації діяльності Конгресу діє Президія Конгресу.
Президія Конгресу:
1) забезпечує підготовку питань порядку денного та матеріалів до засідань Кон-

гресу з урахуванням пропозицій членів Конгресу;
2) подає Президентові України відповідні пропозиції щодо складу делегації Украї-

ни в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи;
3) здійснює моніторинг стану реалізації рішень Конгресу;
4) затверджує плани діяльності палат Конгресу та утворених Конгресом тимча-

сових робочих груп, інших робочих органів, зокрема комітетів, визначає їх голів, за-
тверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких 
груп, координує їх роботу;

5) звітує перед Конгресом про свою діяльність.
10. Президія Конгресу складається з голови Президії, виконавчого секретаря Пре-

зидії та членів Президії.
До складу Президії Конгресу входять Голова Верховної Ради України, Прем’єр-

міністр України, Керівник Офісу Президента України, Секретар Ради національної 
безпеки і оборони України, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроат-
лантичної інтеграції України, Віце-прем’єр-міністр України — Міністр з питань ре-
інтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністр охорони здоров’я Укра-
їни, Міністр розвитку громад та територій України, Міністр фінансів України, Міністр 
у справах ветеранів України, голова Антимонопольного комітету України, заступни-
ки Керівника Офісу Президента, до відання яких віднесені питання регіональної по-
літики, економічної політики, директор Національного інституту стратегічних дослі-
джень, голови та по два представники від кожної з палат Конгресу, глава делегації 
України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Голова Президії Конгресу обирається Президією Конгресу з числа її членів шля-
хом голосування строком на три роки.

Голова Президії Конгресу:
1) скликає за дорученням Голови Конгресу засідання Конгресу;
2) готує проекти рішень Конгресу;
3) головує на засіданнях Президії Конгресу, підписує прийняті нею рішення;
4) регулярно інформує Голову Конгресу та інших членів Конгресу про стан реалі-

зації рішень Конгресу;
5) представляє Конгрес у відносинах із державними органами, органами місцево-

го самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями, громадськими об›єднаннями, 
підприємствами, установами та міжнародними організаціями;

6) виконує за дорученням Голови Конгресу інші завдання.
Виконавчим секретарем Президії Конгресу є Заступник Керівника Офісу Прези-

дента України, до відання якого віднесені питання регіональної політики.
Виконавчий секретар Президії Конгресу:
1) організовує роботу Президії Конгресу;
2) забезпечує ведення протоколів засідань Конгресу;
3) забезпечує моніторинг стану виконання рішень Конгресу;
4) виконує за дорученням голови Президії Конгресу інші завдання.
Засідання Президії Конгресу скликається головою Президії Конгресу у разі по-

треби, але не рідше ніж один раз на місяць. Рішення Президії Конгресу приймають-
ся більшістю голосів.

11. У складі Конгресу діють дві палати: Палата місцевих влад та Палата регіонів.
До Палати місцевих влад входять: голови районних рад, міські, селищні, сільські 

голови, голови районних (районних у містах) державних адміністрацій, члени делега-
ції України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи, які входять до скла-
ду Палати місцевих влад названого Конгресу.

До Палати регіонів входять: голови обласних рад, голови обласних державних ад-
міністрацій, члени делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Єв-
ропи, які входять до складу Палати регіонів названого Конгресу.

Голови Палат та їх заступники обираються членами Палат.
Голови Палат планують та організовують роботу Палат, інформують про неї голо-

ву Президії Конгресу.
Засідання палат проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
12. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забез-

печення діяльності Конгресу, його тимчасових робочих груп та інших робочих орга-
нів, зокрема комітетів, здійснюється Офісом Президента України та Національним ін-
ститутом стратегічних досліджень, інше забезпечення — Офісом Президента Украї-
ни і Державним управлінням справами (у межах компетенції).

13. Конгрес інформує громадськість про свою діяльність та прийняті ним рішен-
ня. Інформація про діяльність Конгресу розміщується на вебсайті Офіційного інтер-
нет-представництва Президента України.

14. Конгрес використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.
Керівник Офісу Президента України А. ЄРМАК

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про уповноваження С. Марченка на 
підписання Листа про внесення змін 

№ 2 до Фінансової угоди (Проект 
«Завершення будівництва метрополітену 
у м. Дніпропетровську») між Україною та 

Європейським інвестиційним банком
Уповноважити Міністра фінансів України МАРЧЕНКА Сергія Михайловича на під-

писання Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди (Проект «Завершення бу-
дівництва метрополітену у м. Дніпропетровську») між Україною та Європейським ін-
вестиційним банком.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
4 березня 2021 року
№ 134/2021-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 березня 2021 р. № 177 
Київ

Про внесення зміни до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 27 лютого 2019 р. № 140
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 140 

«Про визначення уповноважених банків ринку електричної енергії» (Офіційний  вісник  
України,  2019  р., № 20, ст. 684; 2020 р., № 57, ст. 1796), доповнивши постановляючу части-
ну після слів «публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» словами  
«, акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 лютого 2021 р. № 135-р 
Київ

Про внесення зміни до розпорядження  
Кабінету Міністрів України  

від 22 лютого 2021 р. № 129
Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 р. 

№ 129 «Про необхідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Дер-
жавної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту спожи-
вачів», замінивши в абзаці першому слова і цифри «з 19 лютого 2021 р.» словами і 
цифрами «з 24 лютого 2021 р.».

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 03 березня 2021 р. № 179 

Київ

Про затвердження Національної економічної 
стратегії на період до 2030 року

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Мі-
ністрів України» з метою забезпечення проведення державної економічної політики 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Національну економічну стратегію на період до 2030 року (далі — 
Стратегія), що додається.

2. Установити, що:
Стратегія є основою під час розроблення міністерствами, іншими центральними 

органами виконавчої влади планів заходів, проектів програмних і стратегічних доку-
ментів, проектів законів та інших актів законодавства;

заходи щодо реалізації визначених Стратегією шляхів досягнення стратегічних ці-
лей і відповідних завдань державної економічної політики включаються до планів ді-
яльності Кабінету Міністрів України;

програмні та стратегічні документи Кабінету Міністрів України, плани діяльності 
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади приводяться у відповід-
ність із Стратегією (у разі потреби) і виконуються з урахуванням пріоритетності до-
сягнення визначених Стратегією стратегічних цілей;

моніторинг стану виконання Стратегії проводиться на єдиному веб-порталі елек-
тронного урядування шляхом узагальнення інформації про хід її імплементації і ана-
лізу ступеня досягнення визначених цільових індикаторів у звітному періоді. Резуль-
тати моніторингу враховуються під час розроблення заходів щодо реалізації визначе-
них Стратегією шляхів досягнення стратегічних цілей і відповідних завдань держав-
ної економічної політики на плановий період;

результати моніторингу стану виконання Стратегії розглядаються щокварталу на 
засіданні Кабінету Міністрів України;

перегляд Стратегії здійснюється у 2024 та 2027 роках з урахуванням результа-
тів її виконання.

3. Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити:
організаційно-методичне супроводження та загальну координацію виконання, мо-

ніторингу стану виконання і перегляду Стратегії;
організацію роботи (інформаційну кампанію) з висвітлення діяльності Кабінету 

Міністрів України щодо виконання Стратегії та доведення до всіх міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції інформації про прі-
оритетність виконання Стратегії в процесі діяльності;

висвітлення результатів моніторингу стану виконання Стратегії на єдиному веб-
порталі органів виконавчої влади;

включення інформації про результати виконання Стратегії до щорічних звітів про 
хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади відповідно до 
компетенції:

подати до 15 червня 2021 р. в установленому порядку пропозиції щодо приве-
дення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із Стратегією (у разі потреби);

скоригувати до 15 липня 2021 р. плани діяльності міністерств та інших централь-
них органів виконавчої влади з метою приведення їх у відповідність із положеннями 
Стратегії (у разі потреби);

забезпечити на постійній основі внесення інформації про стан виконання Стра-
тегії та динаміку досягнення визначених цільових індикаторів до електронної сис-
теми моніторингу і контролю виконання Стратегії на єдиному веб-порталі електро-
нного урядування.

5. Рекомендувати Національному банку, державним колегіальним органам керу-
ватися цією Стратегією під час реалізації державної політики у законодавчо визна-
чених сферах.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2021 р. № 179

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ  
на період до 2030 року

Розділ І. Загальні положення

Вступ
Україна має суттєві стратегічні переваги завдяки природним ресурсам, географіч-

ному положенню та якості людського капіталу, що загалом може стати основою для 
стрімкого економічного зростання держави. Натомість ряд перепон стоять на зава-
ді реалізації власного потенціалу. Україна повинна посилити свої позиції на світовій 
та регіональній арені, що сприятиме підвищенню рівня добробуту населення — голо-
вній меті державної політики.

Світ швидко змінюється і це потребує відповідного реагування з боку України. 
Зростання кількості населення, глобальні зміни клімату, стрімкий розвиток цифро-
вої економіки, а також регіоналізація міжнародного виробництва створюють як ви-
клики, так і нові можливості для України.

Саме тому важливо мати узгоджене бачення щодо стратегічного курсу економіч-
ної політики України, що враховуватиме глобальні тренди та внутрішні можливос-
ті держави. Для виконання зазначеної мети за ініціативою Президента України та 
Прем’єр-міністра України розроблено цю Стратегію.

Відправною точкою під час прийняття рішень щодо довгострокового розвитку 
держави та першим кроком у розробленні Стратегії стало проведення комплексно-
го аудиту національної економіки. Результати аудиту дали змогу визначити рівень 
соціально-економічного розвитку України на сьогодні та можливості для зростан-
ня в майбутньому.

Україна є однією з найбільших за територією та кількістю населення держав Єв-
ропи, але також однією з найбідніших. Попри те, що Україна посідає 56 місце у світі 
за розміром валового внутрішнього продукту (далі — ВВП) в абсолютному вимірі, за 
показником ВВП на душу населення Україна займає лише 119 позицію. За результа-
тами аудиту Україні не вдалося реалізувати потенціал у природніх ресурсах, геогра-
фічному положенні та якості людського капіталу.

Україна отримала значні стартові можливості та ресурси після розпаду СРСР і здо-
буття незалежності — розвинений промисловий сектор, енергетичну та транспорт-
ну інфраструктуру, що відповідали потребам національної економіки. Проте сьогод-
ні через відсутність стимулів до модернізації та далекоглядної політики значна час-
тина транспортної інфраструктури, енергетики, електричних та газових мереж пере-
бувають у критичному стані, а експорт країни на 54 відсотки складається з товарів з 
низькою доданою вартістю.

В Україні не було створено привабливе для іноземних інвестицій та конкуренто-
спроможне на міжнародному ринку середовище. У 2019 році іноземні інвестиції були 
втричі менші, ніж в сусідній Польщі та у п’ять разів нижчі за приватні грошові пере-
кази в Україну. Попри те, що Україна в цілому є привабливою для іноземних інвесто-
рів, за останні майже 30 років держава накопичила значно менше інвестицій, ніж ін-
ші країни, особливо зважаючи на обсяг економіки держави.

Результати аудиту дали змогу побачити глибокі трансформації секторів еконо-
міки. Україна відставала у 90-ті роки і продовжує відставати в розвитку з точки зо-
ру продуктивності праці, енергоефективності, доданої вартості в промисловості та в 
сільському господарстві. Причинами такої стагнації є відсутність інвестицій, поступо-
ва зношеність та відсутність модернізації обладнання, повільні темпи запозичення та 
розвитку передових технологій та інновацій у виробництві.

Недостатній економічний та соціальний розвиток України ведуть до підвищення 
рівня трудової міграції та втрати людського потенціалу. Переважна частина тих, хто 
залишає Україну, — це високоосвічені люди молодого віку. В результаті діяльнос-
ті трудових мігрантів за кордоном країни отримують щонайменше 27 млрд. доларів 
США валової доданої вартості на рік. Основними причинами трудової міграції укра-
їнців є низький рівень заробітної плати, невідповідність кваліфікації вимогам ринку 
праці, незадоволеність системою охорони здоров’я, а також станом безпеки. Демо-
графічна криза в перспективі матиме негативний вплив на економічну сферу через 
зменшення обсягу внутрішнього ринку та чисельності робочої сили.

Причиною недостатньої реалізації зазначеного потенціалу є проведення непослі-
довної політики протягом багатьох років. Незавершення реформ не дало змоги Укра-
їні на відміну від інших постсоціалістичних країн перейти в ефективно функціоную-
чу ринкову економіку. В результаті в Україні середній темп приросту ВВП у період з 
1996 до 2019 року становив лише 3,6 відсотка, тоді як в країнах Центральної Євро-
пи — 6,4 відсотка. Крім того, Україна зіштовхнулась із збройною агресією Російської 
Федерації, внаслідок якої тимчасово окуповано 7 відсотків території нашої держави, 
на якій станом на 2013 рік проживало 13 відсотків населення України та формувало-
ся 13,7 відсотка ВВП.

Якщо зростання ВВП в Україні залишиться на нинішньому рівні, досягнення по-
точного показника ВВП на душу населення в Польщі займе 50 років, а в Німеччині — 
майже 100. Для того, щоб досягти європейського рівня добробуту, необхідно заклас-
ти такі засади розвитку економіки, які забезпечать принаймні півтора-два десятиліт-
тя прискореного зростання і дадуть змогу надолужити втрачене.

Проведення послідовної державної політики, спрямованої на європейський та 
євроатлантичний курс, побудова відносин з новими азійськими та близькосхідни-

ми центрами тяжіння, створення сприятливого бізнес-клімату, розвиток підприємни-
цтва та підтримка експорту, залучення інвестицій та розвиток ринків капіталу, розви-
ток внутрішнього споживання та інші механізми дадуть змогу посилити позицію кра-
їни як регіонального суб’єкта та стануть чинниками зростання економіки. Забезпе-
чення інноваційного випереджального економічного зростання сприятиме людсько-
му розвитку через відповідну якість освіти, науки, медицини, культури та навколиш-
нього природного середовища.

Ця Стратегія визначає довгострокову економічну візію, принципи і цінності, «чер-
воні лінії» (неприпустимі напрями руху), ключові напрями (вектори) економічного 
розвитку та за кожним з 20 напрямів — стратегічні цілі, шляхи їх досягнення з ураху-
ванням наявних і потенційних викликів і бар’єрів, а також основні завдання держав-
ної економічної політики та цільові індикатори на період до 2030 року.

Стратегія передбачає поетапне досягнення мети щодо підвищення рівня добро-
буту населення. Першочерговим етапом є формування конкурентоспроможних умов 
для бізнесу та інвестицій, а також відновлення довіри до державних інститутів. Це 
дасть змогу перемогти у конкуренції за капітал на світовому ринку та як результат 
залучити інвестиції для модернізації секторів економіки.

Трансформовані та високопродуктивні сектори економіки зможуть ефектив-
но конкурувати на міжнародному ринку товарів і послуг з іноземними державами, 
що сприятиме зростанню податкових надходжень до бюджету та доходів населення.

Великий внутрішній споживчий ринок та зростання податкових надходжень спри-
ятимуть розвитку сфери послуг та підвищенню якості життя громадян у розрізі осві-
ти, охорони здоров’я, стану навколишнього природного середовища, національної 
безпеки, культури та соціального забезпечення. Це сприятиме розвитку людського 
потенціалу — головного і найважливішого потенціалу у ХХІ столітті, який Україна по-
винна системно розвивати.

Економічна візія
Україна — вiльнa кpaїнa, в якій проживають гpoмaдяни з виcoким piвнeм 

дoбpoбyтy, тa eфeктивна cepвicна цифpoва дepжaва, щo є нaдiйним eкoнoмiчним 
пapтнepoм y cвiтi та прикладом розвитку для всіх країн Східного партнерства.

Україна — нaйпpивaбливiшa кpaїнa eкoнoмiчниx мoжливocтeй для iнвecтицiй, 
iннoвaцiй, вeдeння бiзнecy; нaйкpaщe мicцe для peaлiзaцiї твopчoгo пoтeнцiaлy, 
втiлeння iдeй i влacнoгo poзвиткy.

Місія та мета Стратегії
В контексті досягнення економічної візії місією цієї Стратегії є створення мож-

ливості для реалізації наявного географічного, ресурсного та людського потенціалу 
країни для забезпечення належного рівня добробуту, самореалізації, безпеки, прав та 
свобод кожного громадянина України через інноваційне випереджальне економічне 
зростання з урахуванням Цілей сталого розвитку та необхідності досягнення кліма-
тичної нейтральності не пізніше 2060 року.

Метою Стратегії є створення можливостей для українців як громадян, українців як 
підприємців та інвесторів.

Орієнтири, принципи і цінності
Стратегія визначає такі орієнтири, принципи та цінності в економічній політиці:
напрям руху («ключові орієнтири»);
євpoпeйcькa тa євpoaтлaнтичнa iнтeгpaцiя (реалізація стратегічного курсу держа-

ви на набуття повноправного членства України в ЄС та в Організації Північноатлан-
тичного договору);

декарбонізація економіки (підвищення енергоефективності, розвиток відновлю-
ваних джерел енергії, розвиток циркулярної економіки та синхронізація із ініціати-
вою «Європейський зелений курс»);

ефективна цифрова сервісна держава та компактні державні інститути (розвиток 
цифрової економіки як одного із драйверів економічного зростання України);

реінтеграція тимчасово окупованих територій (пріоритетність розвитку територій 
Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади здійснюють свої 
повноваження в повному обсязі);

гендерна рівність (гарантування дотримання принципів гендерної рівності під час 
здійснення державної політики);

правова держава («недоторканна приватна власність»);
верховенство права (дотримання верховенства права під час реалізації держав-

ної політики);
захищеність прав усіх суб’єктів права власності;
нетерпимість корупції (запобігання та протидія будь-яким проявам корупції);
економічна свобода («підприємець основа економіки»);
вільна і чесна конкуренція, рівний доступ для бізнесу;
розвиток підприємництва, інновацій і талантів;
безбар’єрний рух капіталу на території України;
інституційна спроможність («держава, що здатна забезпечити розвиток»);
прагматичність, суб’єктність у визначенні напрямів економічного розвитку;
інтегральний економічний підхід, спроможність ефективного єднання лібераль-

них та інституційних підходів;
національна безпека за рахунок партнерства та інвестицій.
Стратегія також визначає ряд тих неприпустимих кроків, заборонених напрямів 

руху, що є критичними перепонами для розвитку економіки («червоні лінії»), а саме:
припинення структурних реформ;
збільшення зарегульованості бізнесу;
зростання податкового навантаження;
невиконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європей-

ським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію між Україною та ЄС);

втрата незалежності Національного банку, Антимонопольного комітету, Рахунко-
вої палати, Національного антикорупційного бюро;

монополізація конкурентних ринків;
недобросовісне використання економічних стимулів;
відступ від реформування недорозвинутих ринків;
неправомірне використання бюджетних коштів;
втрата кредитоспроможності та зниження кредитних рейтингів держави;
критичний рівень боргового навантаження (відношення обсягу державного боргу 

та гарантованого державою боргу до ВВП становить більше ніж 80 відсотків);
зменшення прозорості управління державною власністю;
погіршення стану навколишнього середовища.

Очікувані результати
Очікуваним результатом виконання Стратегії є визначення та суспільна підтримка 

стратегічного курсу держави в економічній сфері, послідовна реалізація якого дасть 
змогу:

cфopмyвaти кoнкypeнтocпpoмoжнi yмoви для бiзнecy тa iнвecтицiй i вiднoвити 
дoвipy дo дepжaви;

стати конкуретоспроможною на міжнародному pинкy;
cтимyлювaти poзвитoк iннoвaцiй i мoдepнiзaцiю ceктopiв eкoнoмiки для 

зaбeзпeчeння їx кoнкypeнтocпpoмoжнocтi нa мiжнapoднoмy pинкy;
забезпечити розвиток людського потенціалу і виграти конкуренцію за таланти;
забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків у всіх сферах життя сус-

пільства.
Цільові індикатори — 2030:
зростання реального ВВП не менше ніж у два рази;
зростання ВВП на душу населення не менше ніж до 10 тис. доларів США;
зростання продуктивності праці нe мeншe ніж в 1,7 раза;
збільшення чистого притоку прямих іноземних інвестицій не менше ніж до 15 

млрд. доларів США на рік починаючи з 2025 року;
зростання обсягів експорту до 150 млрд. доларів США;
зниження рівня безробіття (за методологією МОП) до 6 відсотків;
зменшення показника гендерного розриву в оплаті праці до 10 відсотків.

Підхід до побудови розділів
Кожен тематичний розділ Стратегії побудований відповідно до уніфікованої струк-

тури, яка включає в себе:
візію та стратегічні цілі напряму;
аналіз поточного стану напряму — висновки та ключові аспекти;
виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей;
стратегічний курс політики — шляхи досягнення стратегічних цілей та відповід-

ні завдання;
цільові індикатори, досягнення яких планується до 2030 року;
очікувані результати за напрямом.
Використання такої структури дає змогу окреслити чіткі цілі напряму, зрозуміти 

поточну ситуацію та існуючі проблеми, визначити завдання, які необхідно виконати, 
та встановити цільові індикатори, прогрес у досягненні яких доцільно відстежувати 
для проведення загального моніторингу стану виконання Стратегії.

Три напрями Стратегії («Креативні індустрії та індустрія гостинності», «Сфера по-
слуг» та «Якість життя») містять додаткову деталізацію шляхів досягнення цілей, від-
повідно опис викликів і бар’єрів та стратегічний курс політики структуровані з ураху-
ванням додаткової деталізації.

Розрахунок економічного ефекту
Оцінка ефекту від запропонованих Стратегією ініціатив була здійснена з викорис-

танням макроекономічної моделі загальної рівноваги (computable general equilibrium).
Під час розрахунку ініціатив Стратегії були враховані такі критерії: генерування ре-

зультатів на макроекономічному рівні, можливість швидкої побудови сценаріїв та ви-
бору найкращого варіанта, врахування ініціатив щонайменше семи виробничих сек-
торів, горизонт планування — 10 років, використання таких інструментів, як приват-

ні та державні інвестиції, ставки прямих і непрямих податків, підвищення продуктив-
ності, зміни у технології виробництва тощо.

Імплементація та моніторинг 
Імплементація Стратегії здійснюватиметься такими шляхами:

положення Стратегії необхідно брати за основу під час підготовки проектів про-
грамних і стратегічних документів, проектів законів та інших актів законодавства, 
проектів планів заходів в економічній сфері;

заходи щодо реалізації визначених Стратегією шляхів досягнення стратегічних ці-
лей і відповідних завдань державної економічної політики необхідно включати до 
планів діяльності Кабінету Міністрів України та відповідних планів міністерств;

чинні стратегічні документи Кабінету Міністрів України, плани діяльності мініс-
терств та інших центральних органів виконавчої влади необхідно привести у відпо-
відність із цією Стратегією (у разі наявності розбіжностей) і реалізувати з урахуван-
ням пріоритетності досягнення визначених Стратегією стратегічних цілей.

Моніторинг стану виконання Стратегії проводитиметься на постійній основі на 
єдиному веб-порталі електронного урядування шляхом узагальнення інформації про 
хід її імплементації і аналізу ступеня досягнення визначених цільових індикаторів у 
звітному періоді.

Результати моніторингу враховуватимуться під час розроблення заходів щодо ре-
алізації визначених Стратегією шляхів досягнення стратегічних цілей і відповідних 
завдань державної економічної політики на плановий період. 

Розділ ІІ. Стратегічний курс економічної  
політики до 2030 року

Напрям 1. Макроекономічна політика

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: Україна — держава з ефективними публічними фінансами та роз-

винутим фінансовим сектором, що сприяють економічному зростанню в країні.
Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення стійкості публічних фінансів та покращення суверенних рейтингів;
збереження макроекономічної стабільності;
створення ефективного фінансового сектору.

Аналіз макроекономічної політики:  
висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Податкова система України є надто дискреційною і зумовлює тініза-
цію та офшоризацію економіки.

Стосовно poзмipів cтaвoк пoдaткiв в Укpaїнi в цiлoмy вони перебувають в oднoмy 
дiaпaзoнi з євpoпeйcькими кpaїнaми. Paзoм з тим вaжливoю пpoблeмoю зaлишaєтьcя 
aдмiнicтpyвaння пoдaткiв.

Зa дaними Cвiтoвoгo бaнкy, за нaпoвнeнням бюджeтy тa пoзaбюджeтниx фoндiв 
нaйбiльшy чacткy в Укpaїнi зaймaють пoдaтки нa тoвapи тa пocлyги (зoкpeмa пода-
ток на додану вартість), тоді як пoдaтки нa дoxoди (пoдaтoк нa пpибyтoк, пoдaтoк 
нa дoxoди фiзичниx ociб) зaймaють вiднocнo мeншy чacткy. Baжливy poль вiдiгpaє 
тaкoж єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єди-
ний внесок в Укpaїнi зaймaє близькo 20 відсотків дoxoдiв пyблiчнoгo сектору).

У кoнтeкcтi кopпopaтивнoгo пoдaткy в Укpaїнi дiє пoдaтoк нa пpибyтoк, щo 
cтaнoвить 18 відсотків тa cтягyєтьcя з пpибyткy пiдпpиємcтвa. Пoпpи тe, щo 
cтaвкa пoдaткy в цiлoмy вiдпoвiдaє cвiтoвим пpaктикaм, caм пoдaтoк мaє дoвoлi 
диcкpeцiйний xapaктep, щo, пo-пepшe, cтвopює пepeдyмoви для тиcкy пoдaткoвиx 
opгaнiв нa бiзнec під час визнaчeння бaзи oпoдaткyвaння i, пo-дpyгe, cтвopює 
мoжливocтi для вивeдeння кoштiв в юpиcдикцiї з мeншим oпoдaткyвaнням, 
cпpичиняючи нeдooтpимaння кoштiв y дepжaвний бюджeт.

З тoчки зopy пoдaткy нa пpaцю, незважаючи на тe, щo cтaвкy податку на доходи 
фізичних осіб в Укpaїні також мoжнa пopiвняти із ставками податку в iнших кpaїнaх, 
нa нaвaнтaжeння нa oплaтy пpaцi тaкoж cyттєвo впливaє єдиний coцiaльний внecoк 
нa зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe cтpaxyвaння (22 відсотки) тa вiйcькoвий збip (1,5 
відсотка). У результаті зaгaльнe пoдaткoвe нaвaнтaжeння cтaнoвить більше ніж 40 
відсотків, щo пpизвoдить дo тiнiзaцiї eкoнoмiки, злoвживaння cпpoщeнoю cиcтeмoю 
oпoдaткyвaння тa пiдвищeння piвня бeзpoбiття.

Висновок 2. Частка інвестицій у державних витратах відповідає світовим прак-
тикам.

З тoчки зopy eкoнoмiчнoгo ceнcy ocнoвнa чacтинa видaткiв бюджeтy Укpaїни 
cпpямoвyєтьcя нa пoтoчнi видaтки: oплaтy пpaцi бюджeтним пpaцiвникaм, пpидбaння 
дepжaвoю тoвapiв тa пocлyг, coцiaльнe зaбeзпeчeння нaceлeння тoщo.

Eфeктивнicть пoтoчниx видaткiв бюджeтy мoжe бyти cyттєвo пoкpaщeнa. Taк, 
зoкpeмa, незважаючи на фyнкцioнyвaння в Укpaїнi coлiдapнoї пeнciйнoї cиcтeми, 
близько 20 відсотків витpaт нa пeнciї фiнaнcyютьcя з бюджeтy. Bпpoвaджeння 
бaгaтopiвнeвoї пeнciйнoї cиcтeми, в нaпpямі якoї pyxaєтьcя кpaїнa, дасть змогу 
пocтyпoвo знизити бюджeтнi витpaти нa coцiaльнe зaбeзпeчeння. Taкoж, нaпpиклaд, 
цифpoвiзaцiя тa oптимiзaцiя дepжaвнoгo ceктopy мoжe знизити витpaти бюджeтy нa 
підтримку державних інституцій.

Kaпiтaльнi видатки, тoбтo дepжaвнi iнвecтицiї, якi мaють виcoкий 
мyльтиплiкaтивний eфeкт тa cпpияють poзвиткy eкoнoмiки (нaпpиклaд iнвecтицiї в 
iнфpacтpyктypy), нaтoмicть зaймaють 10—15 відсотків зaгaльниx витpaт бюджeтy 
Укpaїни.

Порівняно з міжнародними практиками такий рівень капітальних видатків харак-
терний для більшості порівнюваних з Україною держав, зокрема для країн Централь-
но-Східної Європи. Для більш розвинутих держав (Франція, Німеччина) характерним 
є нижчий рівень державних інвестицій.

Пoпpи тe, щo piвeнь дepжaвниx iнвecтицiй в Укpaїнi в цiлoмy вiдпoвiдaє cвiтoвим 
пpaктикaм, вpaxoвyючи пoтpeбy кpaїни в cтимyлювaннi eкoнoмiчнoгo зpocтaння, для 
Укpaїни мoжe бyти дoцiльно збiльшити чacтку тaкиx витpaт.

Висновок 3. За останні роки покращилася ситуація з дефіцитом державного бю-
джету та державним боргом.

Дepжaвний бюджeт Укpaїни зa ocтaннi 15 poкiв зaвжди бyв дeфiцитним. Про-
те з 2015 дo 2019 poкy бюджeт бyв вiднocнo збaлaнcoвaний i poзмip дeфiцитy нe 
пepeвищyвaв 3 відсотки BBП, щo вiдпoвiдaє Maacтpиxтcьким кpитepiям. Зpocтaння 
дoxoдiв тa видaткiв y гpивнeвoмy eквiвaлeнтi зa ocтaннi poки пoв’язaне нacaмпepeд 
iз зpocтaнням iнфляцiї.

Кpизa, пов’язана з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19), пpизвeлa дo cyттєвoгo 
збiльшeння дeфiцитy дepжaвнoгo бюджeтy 2020 poкy: з 2,1 відсотка дo 5,3 від-
сотка BBП, щo є peкopдoм зa ocтaннi poки. Дepжaвний бюджeт нa 2021 piк тaкoж 
мaє cyттєвий дeфiцит y poзмipi 5,5 відсотка BBП. Heзвaжaючи нa pизик бopгoвoгo 
нaвaнтaжeння для дepжaвниx фiнaнciв кpaїни, y бiльшocтi кpaїн cвiтy цe є дiєвим 
мexaнiзмoм пoдoлaння пicлякpизoвoї peцeciї тa вiднoвлeння eкoнoмiчнoгo зpocтaння.

Вiднoшeння зaгaльнoгo oбcягy дepжaвнoгo бopгy тa гapaнтoвaнoгo дepжaвoю 
бopгy дo ВВП у 2016 і 2017 роках cтaнoвилo близькo 80 відсотків. Зaвдяки 
впpoвaджeнню бюджeтниx пpaвил з 2018 poкy тa здiйcнeнню eфeктивнoї пoлiтики 
yпpaвлiння дepжaвним бopгoм цeй пoкaзник cкopoтивcя дo 50,3 відсотка нa кiнeць 
2019 poкy.

Як нacлiдoк poзшиpeння дeфiцитy бюджeтy для пoдoлaння кpизи, викликаної 
COVID-19, очікується, що рівень боргового навантаження на економіку України збіль-
шиться. При цьому в cepeдньocтpoкoвiй пepcпeктивi вaжливo пpoвoдити eфeктивнy 
пoлiтикy yпpaвлiння дepжавним бopгoм тa знижyвaти бopгoвe нaвaнтaжeння, щo 
мaтимe пoзитивний вплив нa кpeдитнi peйтинги кpaїни тa дасть змогу, з oднoгo 
бoкy, poбити дepжaвнi зaпoзичeння нa вигiднiшиx yмoвax, a з iншoгo, cпpиятимe 
збiльшeнню дocтyпy бiзнecy дo фiнaнcoвиx pecypciв.

Висновок 4. Ефективна монетарна політика за останні роки дала можливість ста-
білізувати інфляцію та валютний курс.

Протягом дeкiлькox poкiв пicля кpизи 2014 poкy iнфляцiя в Укpaїнi cтaбiлiзyвaлacь 
тa сьогодні є близькoю дo 5 відсотків. Oднiєю з ocнoвниx пpичин знижeння iнфляцiї 
є тoй фaкт, щo з 2015 poкy Національний банк впpoвaджyє мoнeтapнy пoлiтикy 
iнфляцiйнoгo тapгeтyвaння. Основною мeтoю Національного банку зa цiєю пoлiтикoю 
є дocягнeння цiнoвoї cтaбiльнocтi тa вcтaнoвлeниx cepeдньocтpoкoвиx iнфляцiйниx 
цiлeй. На сьогодні цiль з iнфляцiї cтaнoвить 5 відсотків (+/- 1 відсотковий пункт). 

Протягом дeкiлькox poкiв пicля кpизи 2014 poкy iнфляцiя в Укpaїнi знизилася тa за 
підсумком 2020 року становить 5 відсотків, що повністю відповідає інфляційній цілі 
Національного банку. Oднiєю з ocнoвниx пpичин знижeння iнфляцiї є тoй фaкт, щo з 
2015 poкy Національний банк впpoвaджyє гнучку мoнeтapнy пoлiтикy, коли, з одно-
го боку, головною метою є забезпечення цільового орієнтиру в режимі iнфляцiйнoгo 
тapгeтyвaння, з іншого, за можливості максимальна підтримка економічного зрос-
тання. За умов, коли інфляція за рік не перевищує інфляційної цілі, облiкoвa cтaвкa, 
якa є гoлoвним iнcтpyмeнтoм мoнeтapнoї пoлiтики зa iнфляцiйнoгo тapгeтyвaння, 
знизилася дo нaйнижчoгo piвня зa poки нeзaлeжнocтi тa cтaнoвить 6 відсотків, що 
має стимулювати економічний розвиток.

Miжнapoднi peзepви Укpaїни пocтyпoвo пoпoвнюютьcя зa paxyнoк oпepaцiй 
Hаціонального банку нa мiжбaнкiвcькoмy вaлютнoмy pинкy тa кpeдитiв міжнародних 
фінансових інституцій i на кінець 2020 року cтaнoвлять понад 29 млpд. дoларів CША. 
Cyттєвe знижeння мiжнapoдниx peзepвiв y пepioд з 2010 дo 2014 poкy пoв’язaнo з 
витpaтaми нa пiдтpимкy фiкcoвaнoгo кypcy гpивнi. Чepeз нaкoпичeнi зa цeй чac 
pинкoвi диcбaлaнcи тa вiйcькoві кoнфлiкти відбулась дeвaльвaцiя гpивнi y 3,2 paза з 
2013 пo 2016 pік. B peзyльтaтi зaпpoвaджeнoгo Національним банком peжимy інфля-
ційного таргетування i пepexoдy дo плaвaючoгo кypcy вдaлocь cтaбiлiзyвaти кypc y 
дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi з кoливaннями вiдпoвiднo дo дiї pинкoвиx cил.

Висновок 5. Економіка України недокредитована через слабкий захист прав кре-
диторів та високий рівень непрацюючих боргів.
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ДОКУМЕНТИ
Очищення банківського сектору, яке почалося у 2014 і 2015 роках, пpизвeлo дo 

змeншeння кiлькocтi бaнкiв бiльше нiж удвiчi (із 180 дo 75 y 2019 poцi). Oбcяг aктивiв 
yкpaїнcькиx бaнкiв пpoдoвжyє зpocтaти, oднaк з ypaxyвaнням iнфляцiї зpocтaння зa 
ocтaннi п’ять poкiв є незначним.

Після зaвepшeння oчищeння робота банківського сектору стабілізувалась.
Xoчa кpeдитyвaння пocтyпoвo вiднoвлюєтьcя, йoгo вiднoшeння дo ВВП є ниж-

чим, нiж y кpaїн peгioнy Цeнтpaльнoї тa Cxiднoї Євpoпи. Ocнoвними пpичинaми 
нeдocтaтньoгo poзвиткy кpeдитyвaння є виcoкий piвeнь непрацюючих кредитів (NPL), 
ocoбливo y дepжaвниx бaнкax, низький piвeнь зaxиcтy пpaв кpeдитopiв.

Кoнкypeнцiя нa pинкy бaнкiвcькиx пocлyг oбмeжyєтьcя вeликoю чacткoю 
дepжaвнoгo ceктopy. Пicля пepexoдy АТ КБ «ПpивaтБaнк» в дepжaвнy влacнicть 
чacткa бaнкiв з дepжaвним кaпiтaлoм cтaнoвилa 54 відсотки y чиcтиx aктивax ceктopy 
тa 63 відсотки y дeпoзитax фiзичниx ociб.

Piвeнь кopиcтyвaння фiнaнcoвими пocлyгaми в Укpaїнi нижчий ніж у кpaїнах 
Цeнтpaльнoї тa Cxiднoї Євpoпи — мaйжe 40 відсотків нaceлeння зa ocтaннi двa poки 
нe кopиcтyвaлиcь жoдними фiнaнcoвими пocлyгaми aбo пpoдyктaми тa лишe близь-
ко 63 відсотки yкpaїнцiв мaють paxyнoк y бaнкy. Чacткa бeзгoтiвкoвиx oпepaцiй з 
плaтiжними кapткaми пocтiйнo зpocтaє тa на цей час cтaнoвить 55 відсотків, aлe 
бaгaтo yкpaїнцiв пpoдoвжyють викopиcтoвyвaти кapтки лишe для зняття гpoшeй, щo 
cвiдчить пpo низький piвeнь фiнaнcoвoї гpaмoтнocтi населення. Чacтo бiзнec caм нe 
бaжaє пpoвoдити poзpaxyнки з викopиcтaнням бaнкiвcькиx кapтoк (з мeтoю yxиляння 
вiд пoдaткiв, нeбaжaння плaтити кoмiciю зa eквaйpинг).

Висновок 6. В Україні майже не розвинутий небанківський фінансовий сектор та 
ринок капіталу.

Ринок страхування в Україні є недостатньо розвинутим як за рівнем спожи-
вання страхових послуг, тaк i зa oбcягoм aктивiв cтpaxoвиx кoмпaнiй. Пoкaзник 
пpoникнeння cтpaxoвиx пocлyг в Укpaїнi, щo обчислюється як cпiввiднoшeння oбcягy 
зaлyчeниx cтpaxoвиx пpeмiй дo BBП, cтaнoвить 1,4 відсотка, пpи тoмy, щo пoкaзник 
y бiльшocтi iншиx кpaїн peгioнy є вищим, a cepeднiй пoкaзник у державах — членах 
ЄC дopiвнює 5 відсотків.

Coлiдapнa пeнciйнa cиcтeмa з кoжним poкoм cтaє все бiльшoю пpoблeмoю 
для cтaлoгo poзвиткy Укpaїни. Дeфiцит Пeнciйнoгo фонду України становить 11,3 
відсотка. B Укpaїнi вiдcyтнiй дpyгий piвeнь пeнciйнoї cиcтeми — oбoв’язкoвий 
нaкoпичyвaльний, a вiднoшeння aктивiв пeнciйниx фoндiв дo BBП знaчнo нижчe, нiж 
y кpaїнax Cxiднoї та Центральної Європи.

Укpaїнcький фoндoвий pинoк тa pинoк кaпiтaлy перебувають нa пoчaткoвoмy 
eтaпi poзвиткy. Рівень кaпiтaлiзaцiї кoмпaнiй Укpaїни нa бipжi становить близькo 3 
відсотків. У 2015—2019 poкax вiдбyлocь oчищeння фoндoвoгo pинкy, щo дало змогу 
cфopмyвaти бiльш oб’єктивнy oцiнкy йoгo cтaнy тa poзмipiв.

Ha cьoгoднi ключoвими пepeшкoдaми, щo cтpимyють poзвитoк фoндoвoгo 
pинкy в Укpaїнi, є зaгaльний низький piвeнь зaxиcтy пpaв влacнocтi тa вiдcyтнicть 
вepxoвeнcтвa пpaвa, нepoзвинута pинкoвa iнфpacтpyктypa, бpaк вiльнoї лiквiднocтi. 
Poзвитoк cтpaxyвaння тa нaкoпичyвaльнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння (бeз дoдaткoвиx 
витpaт poбoтoдaвцiв) мoжe дaти пoштoвx для poзвиткy pинкy кaпiтaлy, як це відбуло-
ся в інших країнах (зокрема в Польщі).

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей

За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення стійкості публічних фінансів та покращен-
ня суверенних рейтингів»:

нeдocкoнaлa пoдaткoвa cиcтeмa (диcкpeцiйнicть пoдaткiв, виcoкe пoдaткoвe 
нaвaнтaжeння нa oплaтy пpaцi, мoжливocтi для oптимiзaцiї oпoдaткyвaння);

демографічні проблеми (зростання частки осіб старшого віку в загальній струк-
турі населення);

зaгpoзa зpocтaння дeфiцитy дepжaвнoгo бюджeтy (нeoбxiднicть збiльшeння 
дepжaвниx видaткiв, ввeдeння пoдaткoвиx cтимyлiв, пoєднaнa з пoтpeбoю знижeння 
дeфiцитy бюджeтy);

низькi кpeдитнi peйтинги (сyвepeннi кpeдитнi peйтинги Укpaїни нижчi, нiж 
peйтинги держав — членів ЄС);

склaднocтi фiнaнcyвaння дeфiцитy бюджeтy (нeoбxiднicть пocтyпoвoгo пepexoдy 
вiд пiльгoвoгo дo pинкoвoгo фiнaнcyвaння).

За стратегічною ціллю 2 «Збереження макроекономічної стабільності» — 
вoлaтильнicть вaлютнoгo кypcy (вaлютний кypc є дyжe чyтливим дo пoтoчнoгo 
paxyнкy плaтiжнoгo бaлaнcy, a тaкoж дo зoвнiшнix зaпoзичeнь Кабінету Міністрів 
Укpaїни).

За стратегічною ціллю 3 «Створення ефективного фінансового сектору»:
низький piвeнь кpeдитyвaння (нeдoкpeдитoвaнicть пpивaтнoгo ceктopy чepeз 

виcoкий piвeнь NPL, нeдocтaтнiй зaxиcт пpaв кpeдитopiв, a тaкoж як нacлiдoк — 
iнфляцiйнe тapгeтyвaння);

слaбкa кoнкypeнцiя нa pинкy бaнкiв (виcoкa чacткa дepжaвнoгo ceктopy нa pинкy 
бaнкiвcькиx пocлyг);

низькa фiнaнcoвa гpaмoтнicть нaceлeння (нeдocтaтній рівень забезпечення 
нaceлeння фiнaнcoвими пocлyгaми, вeликa чacткa гoтiвкoвиx тpaнзaкцiй);

низький poзвитoк нeбaнкiвcькoгo фiнaнcoвoгo ceктopy (нeдocтaтнє пpoникнeння 
cтpaxyвaння тa нaкoпичyвaльнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння);

нepoзвинутий pинoк кaпiтaлy (недостатній обсяг лiквiдниx кoштiв чepeз 
нepoзвинeнicть нeбaнкiвcькиx фiнaнcoвиx ycтaнoв, нeдocкoнaлicть зaкoнoдaвcтвa, 
нepoзвинута pинкoвa iнфpacтpyктypa).

Стратегічний курс макроекономічної політики
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення стійкості публічних фінансів та покращен-

ня суверенних рейтингів»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Зменшення податково-
го навантаження на бізнес

проведення додаткового аналізу доцільності та по-
тенційна зaмiна пoдaтку нa пpибyтoк пiдпpиємcтв нa 
пoдaтoк нa вивeдeний кaпiтaл;
пpoвeдення дoдaткoвого аналізу тa визнaчення 
мoжливocтi cкopoчeння пoдaткoвoгo нaвaнтaжeння нa 
фoнд oплaти пpaцi за оптимальною моделлю із вста-
новленням кoмпeнcaтopiв для бюджeтy;
пpoвeдення aмнicтiї кaпiтaлів;
зниження piвня диcкpeцiйнocтi пoдaткy нa нepyxoмe 
мaйнo тa зeмлю, пiдвищення piвня бюджeтниx 
нaдxoджeнь вiд цих пoдaтків

2. Забезпечення помірної 
частки перерозподілу ВВП 
через бюджет та ефек-
тивне використання бю-
джетних видатків для ви-
конання функцій держа-
ви та надання публічних 
сервісів

підвищення ефективності управління державними ви-
датками;
повноцінний перехід на середньострокове бюджетне 
планування на загальнодержавному та місцевому рів-
нях;
розроблення механізму, що забезпечує включення ґен-
дерного компоненту до процесу ухвалення державно-
го бюджету, фінансового та економічного обґрунтуван-
ня законопроектів

3. Збереження помірно-
го дефіциту бюджету та 
ефективне управління 
державним боргом

зменшення ризиків державного боргу;
впровадження триpiвнeвoї cиcтeми пeнciйнoгo 
зaбeзпeчeння;
впpoвaдження дpyгого piвня пeнciйнoгo зaбeзпeчeння 
(зaгaльнooбoв’язкoвe дepжaвнe пeнciйнe cтpaxyвaння) 
зa oбpaнoю кoнцeпцiєю;
переведення вcього нaceлeння, щo нe дocяглo 
пeнciйнoгo вiкy, нa eфeктивнy нaкoпичyвaльнy пeнciйнy 
cиcтeмy

За стратегічною ціллю 2 «Збереження макроекономічної стабільності»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Збереження інституцій-
ної незалежності Націо-
нального банку для про-
ведення ефективної моне-
тарної політики

продовження ефективної політики інфляційного тарге-
тування з урахуванням потреби забезпечення економіч-
ного розвитку країни;
підвищення eфeктивноcті cпiвпpaцi мiж Національ-
ним банком тa Кабінетом Міністрів України щoдo 
зaбeзпeчeння мaкpoeкoнoмiчнoї cтaбiльнocтi тa 
eкoнoмiчнoгo poзвиткy;
дотримання режиму плаваючого обмінного курсу

За стратегічною ціллю 3 «Створення ефективного фінансового сектору»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Забезпечення стабіль-
ності фінансової системи

забезпечення інституційної спроможності та коорди-
нації зусиль регуляторів ринку і Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб 
очищення усіх сегментів фінансового ринку від про-
блемних установ, відновлення довіри до фінансово-
го сектору 
підвищення прозорості фінансового сектору та публіч-
ного доступу до інформації 
запровадження системи державних гарантій на порт-
фельній основі

2. Забезпечення розвитку 
усіх елементів фінансово-
го сектору країни

забезпечення розвитку ринку страхових послуг 
створення віртуального фінансового центру 
створення сучасної інфраструктури ринку капіталів 
внecення змiн дo зaкoнoдaвcтвa тa здійснення зaxoдів 
щодо пiдвищення якоcті peгyлювaння фiнaнcoвoгo 
ceктopy тa yдocкoнaлення нaглядoвих пiдxoдів 
зaбeзпeчення пpoзopості фiнaнcoвoгo ceктopy чepeз 
впpoвaджeння Плану протидії розмиванню бази опо-
датковування та виведенню прибутку з-під оподатку-
вання (BEPS), пpиєднaння дo мiжнapoднoгo cтaндapтy 
з aвтoмaтичнoгo oбмiнy iнфopмaцiєю 
удocкoнaлення iнcтpyмeнтів для зaбeзпeчeння cтiйкocтi 
фiнaнcoвoгo ceктopy дo викликiв 
пiдвищення якоcті кopпopaтивнoгo yпpaвлiння тa 
yпpaвлiння pизикaми y фiнaнcoвoмy ceктopi 
рoзpoблення тa зaпpoвaдження cтpaтeгiї для 
дepжaвниx бaнкiв 
здійснення pяду зaxoдiв, cпpямoвaниx нa пiдтpимкy 
бaнкiвcькoгo кpeдитyвaння eкoнoмiки 
підвищення piвня зaxиcтy пpaв кpeдитopiв тa iнвecтopiв 
стимyлювaння poзвитку плaтiжнoї iнфpacтpyктypи 
для здiйcнeння бeзгoтiвкoвиx oпepaцiй (y тому числі 
нeбaнкiвcькиx цифpoвиx плaтiжниx cиcтeм), cтвopення 
yмoв для poзвиткy вiддaлeниx кaнaлiв пpoдaжy 
фiнaнcoвиx пocлyг (y тому числі зaбeзпeчення дocтyпу 
фiнaнcoвиx ycтaнoв дo дepжaвниx peєcтpiв, нoвi 
мoдeлi вiддaлeнoї iдeнтифiкaцiї тa вepифiкaцiї клiєнтa 
тoщo) 
пocилення peгyлювaння в нaпpямі зaxиcтy пpaв 
cпoживaчiв фiнaнcoвиx пocлyг 
зaпpoвaдження пpoвeдeння iнфopмaцiйнo-ocвiтнix 
зaxoдiв для piзниx цiльoвиx ayдитopiй з мeтoю 
пiдвищeння piвня фiнaнcoвoї гpaмoтнocтi нaceлeння 
ствopення в м. Kиєвi мiжнapoдного фiнaнcoвого 
цeнтpу 
зaпpoвaдження peгyлювaння pинкy кpиптoвaлют 
зaкoнoдaвче вpeгyлювaння питaння щoдo 
впpoвaджeння нoвиx тa poзвиткy нaявниx фiнaнcoвиx 
iнcтpyмeнтiв 
внecення змiн дo зaкoнoдaвcтвa тa зaбeзпeчення 
poзвитку iнcтитyтy квaлiфiкoвaнoгo iнвecтopa 
внecення змiн дo зaкoнoдaвcтвa щодо poзвиткy 
вiдкpитoї apxiтeктypи фiнaнcoвoгo pинкy тa oвepcaйтa 
зaбeзпeчення вiдкpитого дocтyпу peгyлятopiв тa 
yчacникiв фiнaнcoвoгo pинкy дo пyблiчниx бaз дaниx 
ствopення yмoв для зaлyчeння дoвгocтpoкoвиx 
фiнaнcoвиx pecypciв чepeз iнвecтицiйнi фoнди, 
вeнчypнi фoнди, cтpaxoвi кoмпaнiї тa нeдepжaвнi 
пeнciйнi фoнди 
внecення змiн дo зaкoнoдaвcтвa тa запроваджен-
ня cтимyлів для poзвиткy pинкiв нeбaнкiвcькиx 
фiнaнcoвиx пocлyг 
ствopення лiквiдних pинків фiнaнcoвиx iнcтpyмeнтiв, 
а також мexaнiзмiв та iнcтpyмeнтiв знижeння pизикiв 
здiйcнeння фiнaнcoвиx oпepaцiй 
інтeгpyвaння фiнaнcoвого pинку Укpaїни y cвiтoвий 
фiнaнcoвий пpocтip, зокрема чepeз пpoдoвжeння 
вaлютнoї лiбepaлiзaцiї тa мiжнapoднe cпiвpoбiтництвo 
ствopення тa впpoвaдження в пpoмиcлoвy 
eкcплyaтaцiю інформаційної плaтфopми для 
cпoживaчiв фiнaнcoвиx пocлyг 
рoзpoблення тa впpoвaдження yнiфiкoвaних бaз 
дaниx, пpaвил зaxиcтy iнфopмaцiї, пopядку oбмiнy 
iнфopмaцiєю мiж бaзaми дaниx iнфopмaцiї, зокрема 
чepeз прикладний програмний інтерфейс (API) 
ствopення плaтфopми для aнaлiзy pизикiв нa 
бaзi oпepaцiй, якi здiйcнюютьcя чepeз бaнкiвcькi 
cиcтeми Hаціонального банку, тa aнaлiз iнфopмaцiї в 
iнфopмaцiйнoмy пpocтopi 
визнaчення мoжливocтей тa пiдгoтовка кoнцeпцiї 
випycкy цифpoвoї вaлюти Hаціонального банку 
«e-гpивня» 
впpoвaдження викopиcтaння нoвiтнix інформацій-
них тexнoлoгiй (далі — ІТ) peгyлятopaми фiнaнcoвoгo 
ceктopy

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення стійкості публічних фінансів та покращен-

ня суверенних рейтингів»:
циклiчнo cкopeгoвaний дeфiцит дepжaвнoгo бюджeтy нa piвнi 2—3 відсотків BBП;
вiднoшeння дepжaвнoгo бopгy дo BBП нa piвнi 30—40 відсотків;
oптимaльна cтpyктypа дepжaвнoгo бopгy з тoчки зopy вiдcoткoвиx cтaвoк, строків 

пoгaшeння тa вaлют пoгaшeння;
кpeдитний peйтинг Укpaїни BBB (S&P, Fitch, Moody’s).
За стратегічною ціллю 2 «Збереження макроекономічної стабільності»:
забезпечення piвня iнфляцiї в мeжax, визнaчeниx Національним банком в paмкax 

пoлiтики iнфляцiйнoгo тapгeтyвaння;
дотримання режиму плаваючого обмінного курсу.
За стратегічною ціллю 3 «Створення ефективного фінансового сектору»:
пpoзopi cтpyктypи влacнocтi для вcix cyб’єктiв фiнaнcoвoгo ceктopy на рівні 100 

відсотків;
зменшення чacтки дepжaвниx бaнкiв в aктивax бaнкiвcькoї cиcтeми дo 25 відсо-

тків;
oбcяг нeбaнкiвcькoгo кpeдитyвaння eкoнoмiки нa piвнi нe мeншe нiж 5 відсотків 

ВВП;
вiднoшeння кpeдитyвaння бaнкiвcькoгo ceктopy дo BBП нa piвнi 50 відсотків;
oбcяг нaкoпичeнь нa oднy ocoбy збільшено дo piвня 1 800—2 800 дoларів CШA;
чacтка бeзгoтiвкoвиx oпepaцiй y зaгaльнiй кiлькocтi тpaнзaкцiй збільшена дo 85 

відсотків;
вaлoві cтpaxoві пpeмiї на рівні 300 дoларів CШA нa oднy ocoбу;
aктиви нaкoпичyвaльнoгo пeнciйнoгo зaбeзпeчeння на рівні 5 000 дoларів CШA нa 

oднoгo yчacникa нaкoпичyвaльнoї cиcтeми;
кaпiтaлiзaцiя фoндoвoгo pинкy Укpaїни нa piвнi 40—50 відсотків BBП.

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу створити необхідні передумови та за-

безпечити довгострокове економічне зростання завдяки:
залученню та стимулюванню інвестицій, підвищенню ефективності державних ка-

піталовкладень;
збільшенню ефективності використання публічних фінансів;
стимулюванню експорту товарів та послуг;
покращенню купівельної спроможності населення через стимулювання економіч-

ного розвитку та покращення добробуту.
Напрям 2. Верховенство права 

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: Україна — правова держава, яка забезпечує права і свободи люди-

ни, право власності, відстоює справедливість та інтереси суспільства.
Стратегічні цілі за напрямом:
удосконалення правової системи для забезпечення функціонування ефективної 

системи стримувань і противаг, захисту демократичного ладу, реалізації верховен-
ства права та прав і свобод людини;

забезпечення справедливого правосуддя в Україні, що базується на верховенстві 
права, захисті прав і свобод людини, фізичних та юридичних осіб;

розбудова правоохоронних органів сучасного зразка, які захищають права і сво-
боди людини, правопорядок і законність, інтереси суспільства і держави;

забезпечення ефективної роботи антикорупційної системи для запобігання, вияв-
лення та покарання за корупцію.

Аналіз сфери забезпечення верховенства права:  
висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Продовження реформування системи правосуддя є необхідним кро-
ком для досягнення верховенства права.

Для реалізації верховенства права нагальними завданнями для України залиша-
ється досягнення незалежності системи правосуддя, доброчесності суддів та ефек-
тивне розв’язання спорів, захист права власності, дієва превенція і подолання коруп-
ції в державних органах,  органах місцевого самоврядування та забезпечення невід-
воротності покарання за прояви корупції.

Завдяки реалізації орієнтованої на європейські стандарти реформи правосуддя та 
імплементації Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних право-
вих інститутів на 2015—2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 трав-
ня 2015 р. № 276, загальний показник України в Індексі верховенства права (Rule of 
Law Index) з 2011 до 2020 року збільшився на 16 відсотків. Однак Україна займає ли-

ше 72 місце із 128 країн, випереджаючи Туреччину (107 місце), але відстаючи від 
Болгарії (55 місце), Польщі (28 місце), Чехії (18 місце) та Естонії (10 місце).

Протягом останніх років у більшості країн світу спостерігалося зменшення Індек-
су верховенства права, що свідчить про стійку негативну тенденцію щодо ослаблен-
ня реалізації верховенства права у світі. Згідно з Індексом слабкими місцями України 
залишаються високий рівень політичного втручання, незабезпечення невідворотнос-
ті покарання за правопорушення та корупцію. Регулюючі органи є неефективними та 
непрозорими (100 місце із 128), високий рівень корупції (110 місце із 128). Сильни-
ми сторонами країни є захист основних свобод та низький рівень насильницької зло-
чинності (52 місце із 128). Ключовими проблемами забезпечення верховенства пра-
ва, за даними Індексу, в Україні є наявність системної корупції, несправедливе судо-
чинство та слабке правозастосування.

Станом на 2018 рік Україна має достатньо низький показник кількості суддів на 
100 тис. осіб — близько 13 осіб, що майже у два рази менше, ніж у Польщі (26 осіб) 
та Німеччині (25 осіб). Судова система перевантажена справами через те, що понад 2 
тис. посад суддів є незайнятими (станом на жовтень 2020 р.) по всій країні. В Україні 
близько 25 прокурорів на 100 тис. осіб, що більше на 40 відсотків, ніж у Польщі, та на 
72 відсотки більше, ніж у Туреччині та Німеччині. При цьому кількість адвокатського 
складу менша відповідно на 22, 24 та 46 відсотків.

Україна також входить до ТОП-3 країн за кількістю звернень до Європейського 
суду з прав людини за 2019 рік та в ТОП-5 країн за кількістю винесених рішень Єв-
ропейським судом з прав людини з виявленим порушенням Україною хоча б однієї 
статті Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод за 
увесь час існування. Системною є проблема невиконання судових рішень. За дани-
ми щорічного опитування іноземних інвесторів, організованого Європейською Бізнес 
Асоціацією (ЄБА), протягом 2016—2019 років недовіра до судової системи залиша-
лася у ТОП-2 серед ключових перешкод іноземним інвестиціям в Україну, а в 2020 ро-
ці — стала перешкодою номер один.

Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститу-
тів на 2015—2020 роки завершила свою дію у 2020 році, у зв’язку з чим існує необ-
хідність розроблення подальшого бачення реформи. На сьогодні заблокована робо-
та єдиного органу із добору і кваліфікаційного оцінювання суддів — Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України. Довіра суспільства до судової системи згідно з націо-
нальними соціологічними опитуваннями становить менше ніж 15 відсотків.

Висновок 2. З метою досягнення безпечного середовища необхідне реформуван-
ня правоохоронної системи.

Україна має негативну динаміку показника «Безпека» в рейтингу Індекс процвітан-
ня (Legatum Prosperity Index) за останні 10 років, що є насамперед наслідком зброй-
ної агресії Російської Федерації проти України, тимчасової окупації частини територій 
Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та 
появи понад 1,4 млн. внутрішньо переміщених осіб із ускладненим соціально-еконо-
мічним становищем. За показником «Війна та конфлікти» Legatum Prosperity Index 
Україна знизилася на 57 позицій порівняно з 2009 роком, за показником «Тероризм» 
— на 104 позиції, за показником «Політичний терор та насилля» — на 26 позицій, 
за показником «Цивільні злочини» — на 11 позицій. Однак показник «Насильницькі 
злочини» покращився на 25 позицій порівняно із 2009 роком.

Стратегію розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 
2020 року схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 
2017 р. № 1023, а план заходів з її реалізації затверджений розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 693. На цей час строк дії Стратегії закін-
чився, а подальша довгострокова всеохоплююча стратегія реформування правоохо-
ронних органів відсутня. Функція розслідування злочинів у сфері публічних фінан-
сів розпорошена серед різних органів (ДФС, СБУ та Національна поліція), що зни-
жує загальну ефективність державної політики щодо запобігання таким злочинам 
та збільшує ймовірність зловживань і корупційних ризиків, зокрема через нечітке 
розмежування підслідності  різних правоохоронних органів. За даними п’ятого що-
річного опитування іноземних інвесторів, організованого ЄБА, репресивні дії право-
охоронних органів увійшли до ТОП-5 переліку суттєвих перешкод іноземним інвес-
тиціям в Україну.

Малоефективна HR-система та застаріла організаційна культура правоохоронних 
органів призводять до низької клієнтоорієнтованості, низького рівня довіри населен-
ня та слабкої репутації в суспільстві, малоефективної горизонтальної взаємодії як 
між підрозділами правоохоронних органів, так і з іншими органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та громадянами. Більшість правоохоронних ор-
ганів все ще потребує реформування відповідно до кращих європейських і світових 
практик та чіткого розмежування функцій і підслідності.

Висновок 3. Протидія корупції є шляхом до становлення верховенства права.
Завдяки послідовній законодавчій роботі, підтримці громадянського суспільства 

та міжнародних партнерів за останні сім років було сформовано антикорупційну ар-
хітектуру — Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну про-
куратуру, Національне агентство з питань запобігання корупції, АРМА, утворено Ви-
щий антикорупційний суд та ухвалено відповідну антикорупційну політику, збільшив-
ся рівень прозорості діяльності державних органів, збільшилася кількість адміністра-
тивних послуг, які можна отримувати в режимі реального часу.

Через незавершення реформи правосуддя і прокуратури, повноцінний запуск ро-
боти Вищого антикорупційного суду лише з вересня 2019 р., закриття численних 
справ щодо незаконного збагачення та щодо недостовірного декларування внаслі-
док рішень Конституційного Суду України від 26 лютого 2019 р. № 1-р/2019 та від 27 
жовтня 2020 р. № 13-р/2020 довіра суспільства до антикорупційних органів знизила-
ся до менше ніж 20 відсотків. Рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 
2020 р. № 13-р/2020 було скасовано значну частину антикорупційної реформи. Вер-
ховна Рада України відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декла-
рування та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посилила механізми 
захисту суддів та суддів Конституційного Суду України від незаконного впливу, тис-
ку або втручання у їх діяльність з боку Національного агентства з питань запобіган-
ня корупції, ухваливши Закон України від 4 грудня 2020 р. № 1074-IX «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за 
декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декла-
рації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування» та Закон України від 15 грудня 2020 р. № 1079-IX «Про внесення змін до За-
кону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механіз-
му запобігання корупції».

За показниками Індексу сприйняття корупції Transparency International в Україні 
спостерігається незначне покращення показників протягом 2012—2018 років (зрос-
тання з 26 до 32 балів відповідно) та незначне падіння до 30 балів у 2019 році (126 
місце із 198 країн). Це на 32 відсотки менше за Румунію (70 місце), на 47 відсотків 
менше за Чехію (44 місце), на 49 відсотків менше за Польщу (41 місце) та на 62,5 
відсотка менше за Німеччину (9 місце). Сусідні країни за рейтингом — Киргизстан, 
Азербайджан та Джибуті (аналогічний показник), Болівія, Габон і Малаві (показник 
на 1 пункт вище). За даними Індексу 2020 року, Україна дещо покращила позицію у 
рейтингу, зайнявши 117 місце та набравши 33 бали. Водночас за результатами що-
річного опитування іноземних інвесторів, організованого Європейською Бізнес Асо-
ціацією, протягом 2016—2019 років поширення корупції було на першому місці се-
ред ключових перешкод іноземним інвестиціям в Україну, а у 2020 році — на друго-
му місці, поступившись недовірі до судової системи.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Удосконалення правового устрою для забезпечення 

ефективної системи стримувань і противаг, захисту демократичного ладу, реаліза-
ції верховенства права та прав і свобод людини»:

недосконалість окремих норм Конституції та законів України щодо забезпечення 
функціонування ефективної системи стримувань і противаг між законодавчою, вико-
навчою та судовою гілками влади;

недоукомплектованість складу Конституційного Суду України;
недосконалість норм щодо конкурсного відбору на посаду судді Конституційно-

го Суду України;
відсутність принципу повного циклу публічної політики у законодавчому процесі, 

що погіршує якість законодавства, довіру до законотворчого процесу та сприйняття 
ухвалених законодавчих змін суспільством і стейкхолдерами політики.

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення справедливого правосуддя в Україні, що 
базується на верховенстві права, захисті прав і свобод людини, фізичних та юри-
дичних осіб»:

низький рівень довіри суспільства до судової системи;
відсутність сформованої Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що уне-

можливлює процес проведення конкурсів на зайняття вакантних посад суддів та ква-
ліфікаційного оцінювання суддів;

недостатня кількість суддів у складі суддівського корпусу окремих судів та неза-
повнення відповідних вакантних посад, що спричиняє надмірне навантаження на суд-
дів і затягування строків розгляду справ;

недосконалість електронних сервісів у діяльності судів та лише часткове запрова-
дження електронного судочинства;

слаборозвинута система альтернативного розв’язання спорів;
відсутність гарантій дотримання судами встановлених строків розгляду справ;
відсутність ефективної системи відповідальності суддів за порушення вимог за-

конодавства;
невиконання або виконання протягом тривалого строку судових рішень та рішень 

інших органів, рішень міжнародних арбітражів, Європейського суду з прав людини;
низький рівень професійної підготовки правників;
відсутність усталеної судової практики;
відсутність єдиних підходів до ключових етапів здійснення правосуддя;
незадовільна матеріально-технічна база судів.
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За стратегічною ціллю 3 «Розбудова правоохоронних органів сучасного зразка, 

які захищають права і свободи людини, правопорядок і законність, інтереси суспіль-
ства і держави»:

низький рівень довіри суспільства до правоохоронних органів;
наявність декількох органів, які здійснюють досудове розслідування економічних 

злочинів;
зловживання слідчими діями з питань вилучення матеріалів, що не є предмета-

ми злочину;
відсутність всеохоплюючої стратегії реформування та відсутність системності у 

проведенні реформи Національної поліції, інших правоохоронних органів;
відсутність клієнтоорієнтованості поліцейських послуг у щоденній діяльності та 

у прийнятті рішень;
системні труднощі із залученням, утриманням, мотивацією персоналу як наслі-

док недієвої HR-політики і вразливої репутації, низької довіри до правоохоронних 
органів;

недостатня горизонтальна взаємодія між різними підрозділами правоохоронних 
органів, між правоохоронними органами та іншими органами державної влади і ор-
ганами місцевого самоврядування, громадами, інститутами громадянського суспіль-
ства;

відсутність реальної оцінки професійної підготовки поліцейських через формаль-
ний підхід до проведення переатестації;

відсутність стратегії реформи освіти для працівників органів правопорядку (пра-
воохоронних органів), спрямованої на професіоналізм, дотримання прав людини та 
законність, інтеграцію ґендерних підходів у систему підготовки фахівців сектору без-
пеки та оборони;

відсутність чіткого розмежування повноважень і відповідальності органів проку-
ратури та слідчих органів під час слідства, наявність конфлікту інтересів під час ви-
конання посадових обов’язків;

необґрунтований тиск на підприємців з боку правоохоронних органів;
відсутність ефективної системи громадського контролю щодо рішень і дій пра-

воохоронних органів.
За стратегічною ціллю 4 «Забезпечення ефективної роботи антикорупційної сис-

теми для запобігання, виявлення та покарання за прояви корупції»:
низький рівень довіри суспільства до антикорупційних органів;
конституційні провадження, які перебувають на розгляді Конституційного Суду 

України, стосовно відповідності Конституції України (конституційності) окремих по-
ложень антикорупційного законодавства, що визначають правові та організаційні за-
сади функціонування системи запобігання корупції та спеціально уповноважених ан-
тикорупційних органів;

неналежне відслідковування чинників корупційних ризиків у нормативно-право-
вих актах органів державної влади і органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств;

зовнішній тиск на викривачів потенційних корупційних правопорушень та злочи-
нів, відсутність дієвої системи захисту викривачів;

невизначеність бенефіціарних власників підприємств, що ускладнює розслідуван-
ня та проведення процесуальних дій щодо потенційних корупційних злочинів;

недосконалість механізмів щодо запобігання політичній корупції;
низька культура доброчесності та високий рівень тіньової економіки, що стиму-

лює корупційні загрози і терпимість до корупції.
Стратегічний курс напряму «Верховенство права»

За стратегічною ціллю 1 «Удосконалення правової системи для забезпечення 
ефективної системи стримувань і противаг, захисту демократичного ладу, реаліза-
ції верховенства права та прав і свобод людини»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Удосконалення  
законодавства щодо  
нормативно-правових 
актів

розроблення законопроекту про нормативно-право-
ві акти 
розроблення законопроекту щодо запровадження прин-
ципу повного циклу публічної політики у законодавчому 
процесі та уніфікування процедури створення норма-
тивно-правових актів з урахуванням повного циклу пу-
блічної політики

2. Створення ефективної 
системи гарантій  
та захисту права  
власності, інших прав  
і свобод

розроблення комплексу законодавчих змін, механізмів 
і заходів щодо забезпечення та посилення захисту пра-
ва власності, інших прав і свобод, у тому числі ґендер-
ної рівності 
розроблення, ухвалення та імплементація плану дій з 
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 
на період до 2023 року

3. Удосконалення систе-
ми стримувань і противаг 
між законодавчою, вико-
навчою та судовою гілка-
ми влади 

розроблення законопроектів щодо внесення змін до 
Конституції України та законів України стосовно вдоско-
налення системи стримувань і противаг між законодав-
чою, виконавчою та судовою гілками влади, удоскона-
лення балансу гілок влади

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення справедливого правосуддя в Україні, що 
базується на верховенстві права, захисті прав і свобод людини, фізичних та юри-
дичних осіб»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Усунення корупційних 
ризиків у судовій системі

розроблення в установленому порядку законопроек-
тів щодо:
- надання суддям доступу до державних реєстрів
- встановлення чітких вимог щодо доброчесності до 
суддів 
- покращення ефективності механізму моніторингу спо-
собу життя суддів та реалізації обов’язку судді підтвер-
дити законність джерела походження майна 
- запровадження змішаного суду для бізнесу в системі 
господарських судів із залученням делегованих підпри-
ємцями присяжних для розгляду господарських справ 
- впровадження випадкового розподілу справ між суда-
ми без урахування територіальної підсудності для роз-
гляду справ засобами електронного судочинства 
- надання Громадській раді доброчесності повноважень 
перевіряти кандидатів до судів першої інстанції на до-
брочесність та професійну етику, можливість ініціювати 
дисциплінарні провадження щодо суддів 
- покращення матеріально-технічної бази судів

2. Запровадження  
електронних сервісів  
та електронного суду

розроблення в установленому порядку законопроек-
тів щодо:
- переведення в електронну форму процесів докумен-
тообігу в судах 
- запровадження можливості розгляду окремих катего-
рій справ он-лайн незалежно від місцеперебування сто-
рін і суду 
- спрощення судових процедур у тій мірі, яка не погір-
шує гарантій судового захисту, прав і свобод людини 
 - забезпечення повного функціонування Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
- оновлення Єдиного державного реєстру судових рі-
шень на основі доопрацьованої архітектури 
- запровадження системи штучного інтелекту для спри-
яння самостійному врегулюванню правового спору сто-
ронами, а також для підготовки проектів судових рі-
шень 
- забезпечення значної кількості сервісів судів та судо-
вих послуг в електронному режимі

3. Удосконалення  
системи альтернативного 
розв’язання спорів

розроблення в установленому порядку законопроек-
тів щодо:
- реформування системи третейських судів 
- вдосконалення законодавства про міжнародний арбі-
траж та процесуальних кодексів з метою ширшої під-
тримки міжнародних судів, арбітражів і третейських су-
дів з боку державних судів 
- медіації 
- установи бізнес-омбудсмена в Україні

4. Оптимізація строків 
розгляду судових справ

розроблення в установленому порядку законопроек-
тів щодо:
- встановлення наслідків за недотримання строків роз-
гляду судових справ суддями 
- визначення максимального навантаження на одно-
го суддю

5. Покращення якості  
судових рішень

розроблення в установленому порядку законопроектів що-
до:
- удосконалення стандартів судових рішень шляхом внесен-
ня змін до процесуальних кодексів 
- запровадження курсів юридичного письма для закладів 
вищої освіти та окремих короткострокових курсів для суддів 
- запровадження інституту преюдиційного запиту 

6. Запровадження  
довгострокової  
стратегії реформування 
системи правосуддя

розроблення в установленому порядку проекту Стра-
тегії сталого розвитку судової системи на 2021—2025 
роки та проектів відповідних планів дій щодо реаліза-
ції Стратегії 
розроблення в установленому порядку проекту Стра-
тегії сталого розвитку судової системи на 2026—2030 
роки та проектів відповідних планів дій щодо реаліза-
ції Стратегії

7. Внесення змін  
до нормативно-правових 
актів щодо функціонуван-
ня у м. Києві міжнародно-
го фінансового центру

розроблення в установленому порядку законопроектів 
щодо внесення змін до Конституції України та відповід-
них законодавчих актів щодо ефективної діяльності у м. 
Києві міжнародного фінансового центру з власним між-
народним арбітражем та окремим судом, який розгля-
датиме всі види справ, стороною яких будуть учасники 
міжнародного фінансового центру

8. Покращення  
системи виконання  
судових рішень

розроблення в установленому порядку законопроек-
тів щодо:
- забезпечення розбудови ефективної системи виконан-
ня судових рішень та рішень інших органів 
- удосконалення законодавства щодо виконання рішень 
міжнародних арбітражів в Україні, рішень Європейсько-
го суду з прав людини

9. Забезпечення  
участі громадськості 
у судочинстві

розроблення в установленому порядку законопроек-
тів щодо:
- внесення змін до законодавства для ефективного 
функціонування суду присяжних 
- запровадження інституту мирових суддів

10. Реформування  
прокуратури

розроблення в установленому порядку проекту всеохо-
плюючої стратегії реформування прокуратури 
розроблення в установленому порядку законопроек-
тів щодо:
- приведення норм законодавства щодо діяльності про-
куратури у відповідність з положеннями Конституції 
України, кращими європейськими стандартами і прак-
тиками 
- посилення гарантій незалежності конференції та Ра-
ди прокурорів, Кваліфікаційно-дисциплінарної комі-
сії прокурорів 
- створення умов для підвищення кваліфікації проку-
рорів та покращення якості представлення обвинува-
чення в суді

За стратегічною ціллю 3 «Розбудова правоохоронних органів сучасного зразка, 
які захищають права і свободи людини, правопорядок і законність, інтереси суспіль-
ства і держави»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Реформування системи 
розслідування  
економічних злочинів

здійснення в установленому законом порядку заходів 
щодо створення Бюро економічної безпеки — право-
охоронного органу для запобігання, виявлення, припи-
нення, розслідування та розкриття економічних злочи-
нів, призначення на посади відповідних працівників Бю-
ро економічної безпеки із застосуванням процедури від-
критого конкурсу за участю представників Ради громад-
ського контролю у складі конкурсних комісій 
розроблення законопроекту щодо позбавлення інших 
правоохоронних органів непритаманних функцій і по-
вноважень, зокрема щодо економічних злочинів (під-
слідність новоствореного Бюро економічної безпеки) 
ліквідація податкової міліції

2. Реформування  
правоохоронних органів

розроблення законопроектів щодо:
- детективних підрозділів в органах досудового розслі-
дування 
- удосконалення підходів до оцінки та встановлення на 
рівні закону чітких вимог до процедури та складу атес-
таційних комісій за участю зовнішніх учасників 
- визначення та впровадження нової організаційної 
культури (щодо клієнтоорієнтованості, горизонтальної 
взаємодії) і трансформування системи управління пер-
соналом, гендерно-орієнтованих підходів (у тому чис-
лі недопущення проявів сексизму та сексуальних дома-
гань на робочому місці) 
- впровадження підходу community policing (зокрема 
для роботи Національної поліції) 
- удосконалення механізмів системної роботи із скарга-
ми як працівників, так і громадян з метою виявлення і 
усунення першопричин 
- запровадження у роботу підходів стратегічного ме-
неджменту та системи управління ризиками і реагуван-
ня на загрози відповідно до кращих міжнародних стан-
дартів і практик
розроблення в інклюзивний спосіб із залученням між-
народних партнерів та організацій громадянського сус-
пільства, ухвалення та імплементація всеохоплюючої 
стратегії реформування правоохоронних органів 
розроблення і впровадження стратегії діяльності пра-
воохоронних органів, заснованої на аналітиці та вели-
ких даних (big data), залученні ІТ, запровадження сучас-
них систем та технологій в превенцію та розслідуван-
ня злочинів 

3. Забезпечення  
розмежування  
повноважень

розроблення законопроектів щодо:
- приведення положень Кримінального процесуально-
го кодексу України та Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення у відповідність з Конституцією 
України в частині забезпечення права на особисту сво-
боду та розмежування повноважень слідчих (детекти-
вів) і прокурорів 
- удосконалення положень законодавства щодо пер-
сональної відповідальності за бездіяльність та нее-
фективне розслідування працівниками -правоохорон-
них органів 
- мінімізації повноважень правоохоронних органів у 
господарських справах

4. Посилення  
громадського контролю 
за діяльністю  
правоохоронних органів

розроблення законопроекту щодо удосконалення меха-
нізмів громадського контролю за діяльністю правоохо-
ронних органів

5. Удосконалення регулю-
вання інституту негласної 
діяльності та оперативно-
розшукової діяльності

розроблення законопроектів щодо:
- приведення інституту негласної діяльності правоохо-
ронних органів у відповідність з кращими європейськи-
ми стандартами 
- нової редакції Закону України «Про оперативно-роз-
шукову діяльність»

6. Удосконалення  
кримінального  
та кримінально- 
процесуального  
законодавства України

розроблення законопроекту щодо наближення кримі-
нального та кримінально-процесуального законодав-
ства України до законодавства ЄС

За стратегічною ціллю 4 «Забезпечення ефективної роботи антикорупційної сис-
теми для запобігання, виявлення та покарання за прояви корупції»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Удосконалення  
функціонування  
Національного  
антикорупційного бюро 

розроблення в установленому порядку законопроек-
тів щодо:
- посилення незалежності та інституційної спроможнос-
ті Національного антикорупційного бюро 
- забезпечення належного фінансування діяльності На-
ціонального антикорупційного бюро 
- посилення гарантій незалежності та невтручання у ді-
яльність Національного антикорупційного бюро інших 
державних органів 
- створення законодавчої та регуляторної бази для про-
ведення зовнішнього незалежного аудиту діяльнос-
ті Національного антикорупційного бюро і проведен-
ня аудиту 
- приведення законодавства про Національне антико-
рупційне бюро у відповідність з рішенням Конституцій-
ного Суду України від 16 вересня 2020 р. № 11-р/2020

2. Удосконалення  
функціонування  
Спеціалізованої  
антикорупційної  
прокуратури

розроблення в установленому порядку законопроек-
тів щодо:
- удосконалення законодавства для деполітизації добо-
ру керівника Спеціалізованої антикорупційної прокура-
тури та забезпечення прозорого, незалежного, політич-
но неупередженого відбору кандидатур на посаду керів-
ника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
- визначення чіткого і прозорого механізму формування 
кадрових і дисциплінарних комісій у межах Офісу Гене-
рального прокурора 
- удосконалення порядку формування органу, що здій-
снює дисциплінарні провадження щодо прокуро-
рів, прозорості його діяльності, дотримання принци-
пів об’єктивності та неупередженості під час здійснення 
дисциплінарних проваджень щодо прокурорів 
- законодавчого закріплення мінімальної кількості про-
курорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
- створення законодавчої та регуляторної бази для про-
ведення зовнішнього незалежного аудиту діяльнос-
ті Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і прове-
дення аудиту

3. Удосконалення  
функціонування  
Національного агентства 
з питань запобігання  
корупції

розроблення в установленому порядку законопроек-
ту щодо затвердження Антикорупційної стратегії на 
2021—2025 роки 
розроблення в установленому порядку проекту Держав-
ної антикорупційної програми щодо реалізації Антико-
рупційної стратегії на 2021—2025 роки 
створення (у разі потреби) при Національному агентстві 
з питань запобігання корупції Координаційної робочої 
групи з питань антикорупційної політики  
забезпечення координації реалізації зазначеної Антико-
рупційної стратегії та Державної антикорупційної про-
грами, а також систематичного моніторингу та оцінки 
ефективності державної антикорупційної політики 
удосконалення антикорупційного законодавства з ура-
хуванням пріоритетів, визначених в Антикорупційній 
стратегії на 2021—2025 роки 
розроблення законопроекту щодо визначення у Законі 
України «Про запобігання корупції» основних засад при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності суб’єктів, 
на яких поширюється його дія, відповідно до положень 
Антикорупційної стратегії на 2021—2025 роки 
розроблення законопроекту щодо удосконалення Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення в 
частині встановлення відповідальності за вчинення ад-
міністративних правопорушень, пов’язаних з корупці-
єю, а також процедури притягнення винних осіб до та-
кої відповідальності у спосіб, визначений Антикорупцій-
ною стратегією на 2021—2025 роки 
забезпечення ефективного контролю за дотриманням 
антикорупційного законодавства з боку Національного 
агентства з питань запобігання корупції, а також належ-
ної якості збору доказів та складення протоколів про 
вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, та 
правопорушень у сфері фінансування політичних партій 
та подання ними фінансової звітності 
забезпечення зручного повідомлення про корупцію та 
результативного розгляду таких повідомлень шляхом 
запровадження роботи Єдиного порталу повідомлень 
викривачів 
забезпечення функціонування електронної системи по-
дання та оприлюднення звітності політичних партій 
запровадження автоматичного режиму проведення пе-
ревірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з ін-
шими інформаційно-телекомунікаційними і довідкови-
ми системами, реєстрами, базами даних 
запровадження ризик-орієнтованого підходу до здій-
снення контролю за діяльністю політичних партій 
розроблення законопроекту про затвердження Антико-
рупційної стратегії на 2026—2030 роки

4. Удосконалення  
функціонування АРМА

проведення відкритого, прозорого і справедливого кон-
курсу на посаду Голови АРМА з утворенням комісії з 
відбору Голови АРМА на засадах професійності, добро-
чесності та відкритості 
здійснення оцінки корупційних ризиків в АРМА для 
створення дієвої антикорупційної програми цього ор-
гану із залученням громадськості, ухвалення і належне 
виконання такої програми 
реалізація принципу відкритості та прозорості під час 
управління та реалізації активів, одержаних від коруп-
ційних та інших злочинів  
розроблення законопроектів щодо:
- внесення змін до законодавства для усунення можли-
вості безпідставного звільнення Голови АРМА 
- визначення статусу АРМА в кримінальному процесі як 
учасника кримінального та судового провадження. 

5. Мінімізація у норматив-
но-правових актах поло-
жень, що призводять або 
можуть призвести до вчи-
нення корупційних право-
порушень

удосконалення механізмів проведення антикорупцій-
ної експертизи проектів та чинних нормативно-право-
вих актів

6. Удосконалення  
законодавства  
щодо правового  
захисту викривачів

поширення поняття «викривач» на інші сфери, крім за-
побігання корупції: порушення прав людини, екологію, 
безпеку харчових продуктів та предметів побуту, сус-
пільних інтересів, узгодивши з Директивою ЄС щодо 
правового захисту викривачів 
посилення державного захисту викривачів 
запровадження грошового стимулу для викривачів 

7. Удосконалення законо-
давства щодо підвищення 
ефективності верифікації 
бенефіціарних власників, 
а також інших механізмів 
протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом

розроблення  законопроектів щодо:
- затвердження та реалізації ефективного механізму ве-
рифікації бенефіціарних власників 
- створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юри-
дичних осіб та індивідуальних банківських сейфів та на-
дання доступу до нього окремим державним органам 
згідно з вимогами Директиви (ЄС) 2015/849 Європей-
ського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 р. (зі змі-
нами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/843 Європей-
ського Парламенту та Ради від 30 травня 2018 р.)

8. Удосконалення  
законодавства щодо  
фінансування  
політичних партій

розроблення законопроектів щодо:
- внесення змін до законодавства з питань регулювання 
політичної реклами та обмеження її обсягів 
- посилення відповідальності політичних партій за пору-
шення виборчого законодавства та законодавства про 
звітування політичних партій

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Удосконалення правової системи для забезпечення 

ефективної системи стримувань і противаг, захисту демократичного ладу, реаліза-
ції верховенства права та прав і свобод людини»:

підвищення показника «Захист прав власності» в Індексі економічної свободи 
(Index of Economic Freedom) до 72,7;

зменшення кількості рішень Європейського суду з прав людини, в яких визнаєть-
ся порушення Україною хоча б однієї статті Європейської конвенції з прав людини;

входження України до ТОП-40 держав за Глобальним індексом ґендерного розри-
ву (Global Gender Gap Index).

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення справедливого правосуддя в Україні, що 
базується на верховенстві права, захисті прав і свобод людини, фізичних та юри-
дичних осіб»:

входження України до ТОП-30 держав за Індексом верховенства права, зростання 
загального індексу на щонайменше +0,15 загальних пунктів;

підвищення рівня довіри до судової системи до понад 50 відсотків згідно з націо-
нальними соціологічними опитуваннями.

За стратегічною ціллю 3 «Розбудова правоохоронних органів сучасного зразка, 
які захищають права і свободи людини, правопорядок і законність, інтереси суспіль-
ства і держави»:

створення і повноцінний запуск роботи Бюро економічної безпеки як правоохо-
ронного органу для запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкрит-
тя економічних злочинів;

підвищення рівня довіри суспільства до Національної поліції до понад 60 відсотків 
згідно з національними соціологічними опитуваннями.
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ДОКУМЕНТИ
За стратегічною ціллю 4 «Забезпечення ефективної роботи антикорупційної сис-

теми для запобігання, виявлення та покарання за корупцію»:
входження України до ТОП-40 держав за Індексом сприйняття корупції (Corruption 

Perception Index, Transparency International) покращення оцінки на щонайменше 30 
балів;

підвищення рівня довіри суспільства до антикорупційних органів до понад 50 від-
сотків згідно з національними соціологічними опитуваннями.

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу забезпечити верховенство права в кра-

їні завдяки:
стабільній і прогнозованій правовій системі з ефективною системою стримувань і 

противаг, ефективним захистом демократії, прав і свобод людини;
справедливому і ефективному правосуддю, що базується на верховенстві права, 

захисті прав і свобод людини, фізичних та юридичних осіб;
діяльності правоохоронних органів із сучасним управлінням, які захищають права 

і свободи людини, правопорядок і законність, інтереси суспільства і держави;
ефективній антикорупційній системі, яка забезпечує дієве запобігання, виявлення 

та покарання за корупцію та сприяє нульовій толерантності до корупції в суспільстві;
зростанню довіри суспільства та інвесторів до судової системи, правоохоронних 

органів, антикорупційних органів.
Напрям 3. Регуляторне середовище 

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: Україна — найпривабливіша країна для ведення бізнесу.
Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення прозорого та ефективного регулювання діяльності суб’єктів госпо-

дарювання;
забезпечення прозорого та ефективного регулювання ринкових відносин;

Аналіз регуляторного середовища:  
висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Незважаючи на прогрес в останні роки, в Україні досі спостерігається 
високий рівень зарегульованості господарської діяльності.

Незважаючи на курс на дерегуляцію, для України все ще характерний високий рі-
вень зарегульованості економіки, що залишилась з радянських часів. Чинна система 
перегляду нормативно-правових актів займає багато часу, передбачає велику кіль-
кість дій, що повторюються, та задіює органи, які заінтересовані в збереженні ре-
гулювання.

Найвідомішим світовим рейтингом є Індекс легкості ведення бізнесу (Ease of 
Doing Business). За цим показником Україна займає 64 місце у світі завдяки прогре-
су, досягнутому за останні роки (+32 позиції за п’ять років). Водночас Україна все ще 
поступається більшості постсоціалістичних країн за якістю бізнес-клімату.

Основними компонентами рейтингу, в яких Україна займає низькі місця, є «Під-
ключення до електромереж» (128), «Вирішення неплатоспроможності» (146) та 
«Міжнародна торгівля» (74). Низьке місце за першим із згаданих компонентів 
пов’язане насамперед з тривалою процедурою підключення до електромереж — 
більше 260 днів; з точки зору міжнародної торгівлі проблемою є відносно трива-
лі та дорогі процедури заповнення митної документації. У контексті вирішення не-
платоспроможності у 2018 році був прийнятий Кодекс України з процедур банкрут-
ства, який сприятиме значному покращенню місця країни в рейтингу в наступні роки.

За міжнародним рейтингом, який оцінює, зокрема, якість регуляторного середо-
вища, є Індекс економічної свободи (Index of Economic Freedom), що розглядає три 
релевантні компоненти. За показником «Свобода бізнесу» Україна поступається май-
же всім країнам, що порівнюються. Ще більше «просідання» спостерігається з ком-
понентом «Свобода праці», що пов’язано із застарілим трудовим законодавством, 
яке не відповідає сучасним реаліям та сильно бюрократизує трудові відносини.

Висновок 2. Недостатня ефективність державного захисту та сприяння розви-
тку економічної конкуренції обмежує ефективність функціонування товарних ринків.

Вільна економічна конкуренція є однією з основ економічного розвитку країни, 
що стимулює суб’єктів господарювання до розвитку та веде до покращення добро-
буту населення.

В економіці України істотними проблемами залишаються недостатній рівень кон-
куренції на окремих потенційно-конкурентних товарних ринках, низька ефективність 
регулювання сфери природних монополій.

Однією з основних перешкод розвитку ефективної конкуренції, зменшенню рів-
ня ринкової концентрації в Україні є наявність природних та невиправданих штучних 
бар’єрів вступу суб’єктів господарювання на товарні ринки та виходу з них.

Певною проблемою, що впливає на стан конкуренції на окремих ринках, є пору-
шення принципу конкурентного нейтралітету, що створює переваги для державних 
та комунальних підприємств (наприклад, через занижену вартість оренди державно-
го та комунального майна).

Органом, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції в Україні, є Антимонопольний комітет. Водночас на здатність Анти-
монопольного комітету ефективно виконувати зазначені завдання негативно позна-
чаються недостатня фінансова незалежність, поєднання функцій органу захисту кон-
куренції та органу оскарження у сфері публічних закупівель.

Висновок 3. Недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності не дає 
змоги Україні реалізувати інноваційний потенціал.

Захист прав інтелектуальної власності є важливою передумовою для розвитку 
підприємництва, розвитку економіки України інноваційним шляхом та цифровізації 
суспільного життя.

У новому рейтингу «Глобальний інноваційний індекс 2020» Україна покращила 
свій минулорічний результат на дві позиції, посівши 45 місце. Україна демонструє 
загальне зростання в рейтингу інноваційного індексу та в субіндексах. Ми здобули  
«+ 20» позицій в освіті та «+10 в R&D». Україна також зберегла друге місце серед кра-
їн з доходом нижче середнього.

Водночас для України характерний недостатній рівень захисту інтелектуаль-
ної власності. За компонентом «Захист прав інтелектуальної власності» Global 
Competitiveness Index 2019 Україна отримала лише 3,4 із 7 балів, посівши 118 місце у 
світі, — набагато нижче, ніж інші постсоціалістичні країни.

Згідно з Міжнародним індексом прав власності (International Property Rights Index) 
2019, незважаючи на відносно високий рівень захисту патентів (43 місце у світі), 
Україна сильно відстає за сприйняттям захисту інтелектуальної власності (105 міс-
це), а також за показником піратства (93 місце).

Крім того, Україна фігурує в Спеціальному звіті 301 Торговельного представни-
цтва США щодо захисту інтелектуальної власності як одна з країн, яка не забезпе-
чує захист прав інтелектуальної власності належним чином. У списку 2019 року Укра-
їну було віднесено до «пріоритетних спостерігачів», тобто до країн, що веде за собою 
економічні санкції з боку США.

За останні роки Україна досягла певного прогресу в реформуванні системи за-
хисту інтелектуальної власності, зокрема прийнято закони щодо реформи патентно-
го законодавства, вдосконалення правової охорони та захисту торговельних марок, 
географічних зазначень, промислових зразків, закон щодо створення національно-
го органу інтелектуальної власності. Закони мають на меті наближення виконання 
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог за-
конодавства України щодо охорони прав на зазначені об’єкти з законодавством ЄС.

Висновок 4. Законодавство у сфері захисту прав споживачів недосконале та не 
узгоджене із законодавством ЄС

Захист прав споживачів є важливою функцією держави, яка, з одного боку, пови-
нна забезпечувати реалізацію інтересів споживачів товарів та послуг, а з іншого — 
не створювати надмірного тиску на бізнес.

Органом, відповідальним за захист прав споживачів, є Держпродспоживслужба, 
утворена у 2014 році. Разом з тим Держпродспоживслужба не може ефективно вико-
нувати свої функції через брак інституційної спроможності, насамперед через недо-
статність ресурсного забезпечення (кадрового, фінансово-матеріального).

Здебільшого діючі вимоги у сфері захисту прав споживачів є занадто бюрокра-
тизованими, декларативними, такими, що не відповідають умовам сучасного спожи-
вання та внаслідок чого є малоефективними (вимоги до бізнесу не є гарантом висо-
кого рівня захисту прав споживачів та стають лише обтяжливим навантаженням).

Важливою проблемою залишається низький рівень обізнаності самих спожива-
чів щодо своїх прав та механізмів захисту цих прав. Як наслідок, ефективна реалі-
зація політики у сфері захисту прав споживачів має передбачати, зокрема, освітній 
(просвітній) компонент.

Підписавши Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, Україна взяла на себе 
зобов’язання забезпечити високий рівень захисту прав споживачів та досягти суміс-
ності між системами захисту прав споживачів України та ЄС.

З 14 зобов’язань, які Україна взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС у сфері захисту споживачів, з 2017 року було імплементовано ли-
ше три, щодо інших завдань ведеться робота з імплементації. Разом з тим Додаток 
XXXIХ до Глави 20 Розділу V Угоди про асоціацію між Україною та ЄС потребує пере-
гляду на актуальність.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення прозорого та ефективного регулювання 

діяльності суб’єктів господарювання»:
неефективна система реєстрацій, дозволів та ліцензій (надмірне бюрократичне 

навантаження на бізнес, відсутність цифровізації процедур);
обтяжливий державний нагляд (контроль) (тиск на бізнес з боку контролюючих 

органів);

частково неефективна взаємодія з податковими органами (складна процедура 
сплати деяких податків);

застаріле трудове законодавство (забюрократизованість трудових відносин та не-
відповідність норм сучасним умовам праці).

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення прозорого та ефективного регулюван-
ня ринкових відносин»:

відсутність цілісної стратегії сприяння розвитку конкуренції з боку держави, недо-
статня ефективність її захисту та обмеження монополізму, державного регулювання 
сфери природних монополій:

недостатня фінансова незалежність Антимонопольного комітету, можливість 
втручатися в його правозастосовну діяльність через механізми контролю за надхо-
дженням і витрачанням бюджетних коштів;

випадки порушення принципу конкурентного нейтралітету під час надання дер-
жавної підтримки суб’єктам господарювання, що призводить до спотворення та об-
меження конкуренції на товарних ринках;

недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності:
насиченість українського ринку контрафактними товарами у різних сферах та не-

ефективна боротьба з ними;
незавершена гармонізація законодавства України із законодавством ЄС (не завер-

шено гармонізацію у сфері авторського права та суміжних прав);
низька культура населення у сфері інтелектуальної власності (брак розуміння 

важливості захисту інтелектуальної власності населенням призводить до поширен-
ня піратства та підробок);

вищий суд з питань інтелектуальної власності досі не розпочав роботу, а майбут-
нє цього органу залишається невизначеним;

недосконала система захисту прав споживачів;
брак інституційної спроможності Держпродспоживслужби;
застарілість законодавства (наявність норм закону, що створюють надлишковий 

тиск на бізнес та не сприяють захисту прав споживачів);
низький рівень споживчої грамотності населення (необізнаність населення щодо 

споживчих прав та можливостей їх захисту);
відсутність альтернативних механізмів розв’язання споживчих спорів;
незавершена гармонізація законодавства України із законодавством ЄС (процес 

імплементації триває).
Стратегічний курс політики щодо розбудови  

комфортного регуляторного середовища
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення прозорого та ефективного регулювання 

діяльності підприємств»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Покращення  
загального  
бізнес-клімату

впровадження ряду ініціатив, спрямованих на покра-
щення позиції України в рейтингу Індексу легкості ве-
дення бізнесу до ТОП-30 
перегляд 100 відсотків нормативно-правових актів, що 
регулюють господарську діяльність 

2. Спрощення системи  
реєстрації, отримання  
дозволів та ліцензій

спрощення та оптимізація засобів адміністративного ре-
гулювання бізнесу 
запровадження чітких та передбачуваних процедур до-
ступу на ринки 
скорочення кількості дозволів 
поширення застосування декларативного принципу за-
початкування діяльності 
поширення застосування принципу мовчазної згоди 
впровадження нової єдиної інтегрованої дозвільної сис-
теми доступу до ринків 
забезпечення цифровізації функціонування ліцензуван-
ня, дозвільних систем у сфері господарської діяльності 
та декларативного принципу

3. Затвердження  
ефективного технічного 
регулювання  
та ринкового нагляду

імплементація відповідних положень acquis ЄС до наці-
онального законодавства 
здійснення необхідних адміністративних та інституцій-
них реформ, необхідних для виконання Угоди про оцін-
ку відповідності та прийнятність промислової продукції 
запровадження ефективної та прозорої адміністратив-
ної системи, яка необхідна для імплементації Глави 3 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
забезпечення участі відповідних національних органів у 
європейських та міжнародних організаціях із стандар-
тизації, законодавчої та фундаментальної метрології, 
оцінки відповідності 
поступове впровадження зводу європейських стандар-
тів (EN) як національних стандартів 
приведення національного законодавства у відповід-
ність з положеннями Регламенту ЄС 2019/1020 про рин-
ковий нагляд та відповідність продукції 
забезпечення координації органів державного ринково-
го нагляду на постійній основі 
проведення оцінки системи державного ринкового на-
гляду та перегляд підходів щодо забезпечення її ефек-
тивності 
введення в промислову експлуатацію інформаційних 
систем державного ринкового нагляду 
наповнення інформаційних ресурсів державного рин-
кового нагляду 
укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнят-
ність промислової продукції за пріоритетними секто-
рами

4. Оптимізація  
державного нагляду 
(контролю)

перегляд сфер державного нагляду (контролю) та 
функцій контролюючих органів 
оптимізація кількості сфер державного нагляду (контр-
олю) 
завершення розроблення та прийняття критеріїв ризику 
запровадження аудиту як попереджувального функціо-
налу без застосування санкцій 

створення інституту громадських рад з питань держав-
ного нагляду (контролю) 
цифровізація сфери державного нагляду (контролю) 
впровадження практики навчальних заходів для 
суб’єктів господарювання щодо управління небезпека-
ми (ризиками) 
посилення відповідальності за порушення посадовими 
особами органів державного нагляду (контролю) вимог 
законодавства та затягування процесу з видачі дозволів 
запровадження для суб’єктів господарювання з серед-
нім та незначним ступенем ризику альтернативи пла-
новим заходам державного нагляду (контролю) у ви-
гляді страхування цивільно-правової відповідальності 
суб’єктів господарювання, за шкоду, яка може бути за-
подіяна їх діяльністю третім особам або їх майну

5. Саморегулю- 
вання

прийняття закону про саморегулювання 
налагодження міжвідомчих комунікацій з органами вла-
ди, бізнес-об’єднаннями, експертним середовищем що-
до подальшої законотворчої роботи стосовно поширен-
ня застосування саморегулювання на різні сфери та ви-
ди господарської діяльності 
надання експертної та методологічної допомоги ор-
ганам влади, бізнес-об’єднанням щодо делегування 
функцій з контролю і регулювання підприємницької та 
професійної діяльності

6. Удосконалення  
та оптимізація трудового 
законодавства

визначення на законодавчому рівні поняття трудових 
відносин та ознаки їх наявності 
зменшення кількості процедур у сфері трудових відно-
син та скасування обов’язкового ведення роботодавця-
ми неактуальних розпорядчих документів щодо органі-
зації трудових відносин і робочого процесу 
удосконалення законодавчого регулювання деяких не-
стандартних форм зайнятості 
введення нових способів позасудового розв’язання спо-
рів (медіація) 
приведення норм щодо державного контролю за дотри-
манням трудового законодавства у відповідність з єв-
ропейськими нормами та конвенціями Міжнародної ор-
ганізації праці 
врегулювання на рівні закону діяльності інспекції праці 
осучаснення законодавства щодо діяльності професій-
них спілок 
збільшення можливостей для поєднання сімейних 
обов’язків та професійної діяльності

7. Спрощення адміністру-
вання податків

спрощення звітності за усіма податками 
наближення податкового законодавства України до за-
конодавства ЄС в частині податку на додану вартість та 
імплементація передбаченої Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС Директиви Ради 2006/112/ЄС 
здійснення брутизації заробітної плати 
удосконалення механізму сплати акцизного податку 
удосконалення процесу адміністрування податку на до-
дану вартість 
запровадження поступового ризик-орієнтованого 
контролю господарської діяльності 
приєднання до автоматичного обміну інформацією від-
повідно до стандартів CRS (Єдиний стандарт звітності) 
та CbC (Країна за країною) 
забезпечення ефективної цифрової взаємодії між плат-
ником податків та фіскальними органами 
забезпечення інституційної спроможності ДПС

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення прозорого та ефективного регулюван-
ня ринкових відносин»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Створення цілісної сис-
теми сприяння розвитку 
конкуренції з боку держа-
ви, забезпечення її ефек-
тивного захисту, ефек-
тивного державного регу-
лювання сфери природ-
них монополій

створення цілісної системи сприяння розвитку конку-
ренції з боку держави шляхом покладення обов’язку 
вжиття проконкурентних заходів на органи державної 
влади, що формують і реалізують державну політику у 
відповідних сферах 
законодавче закріплення механізмів установлення пріо-
ритетів діяльності Антимонопольного комітету 
вдосконалення механізмів звільнення від відповідаль-
ності для учасників антиконкурентних узгоджених дій 
(leniency) 
запровадження інститутів врегулювання у справах 
(settlement) 
вдосконалення порядку відшкодування шкоди, завда-
ної порушеннями законодавства у сфері захисту еконо-
мічної конкуренції 
запровадження механізмів запобігання ухиленню від 
відповідальності за порушення законодавства у сфері 
захисту економічної конкуренції 
створення спеціалізованого суду з питань конкурен-
ції та напрацювання судової практики вирішення конку-
ренційних спорів щодо відшкодування збитків, завда-
них порушеннями законодавства у сфері захисту кон-
куренції 
вдосконалення нормативних та організаційних засад 
моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам 
господарювання відповідно до правил acquis ЄС та Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС 
розроблення Концепції державної політики розвитку та 
захисту економічної конкуренції в Україні

2. Покращення якості  
захисту прав споживачів

запровадження принципу захисту прав споживачів від-
повідно до принципів ЄС, гармонізація законодавства 
про захист прав споживачів у всіх сферах, передбаче-
них Угодою про асоціацію між Україною та ЄС 
підвищення ролі громадських об’єднань споживачів 
залучення громадських об’єднань споживачів до вирі-
шення споживчих спорів 
запровадження механізму досудового вирішення спо-
живчих спорів 
усунення застарілих норм законодавства 
запровадження електронних гарантійних зобов’язань 
перегляд сфер, до яких застосовується державне регу-
лювання цін і тарифів 
здійснення заходів щодо освіти/просвіти органами міс-
цевого самоврядування, громадськими об’єднаннями 
споживачів з метою підвищення рівня обізнаності спо-
живачів щодо своїх прав та механізмів захисту цих прав

3. Забезпечення  
охорони і захисту прав  
інтелектуальної власності

забезпечення повноцінного функціонування Національ-
ного органу інтелектуальної власності 
завершення приведення законодавства у сфері захисту 
інтелектуальної власності до законодавства ЄС, впрова-
дження кращої європейської практики 
формування ринку роялті, розвиток системи розшире-
ного та обов’язкового колективного управління автор-
ськими та (або) суміжними правами 
забезпечення збирання, розподілу та виплати винаго-
роди правовласникам (у музичній, аудіовізуальній та ін-
ших сферах) на умовах ефективності, прозорості та під-
звітності правовласникам 
удосконалення адміністративних процедур захисту прав 
інтелектуальної власності 
створення спеціалізованого підрозділу по боротьбі з по-
рушеннями прав інтелектуальної власності 
удосконалення електронної державної реєстрації прав 
інтелектуальної власності та цифровізація всіх процесів 
щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власнос-
ті, а також щодо можливості отримання інформації про 
охорону і захист прав інтелектуальної власності 
удосконалення механізмів захисту прав інтелектуальної 
власності від порушень з використанням Інтернету 
завершення формування Вищого суду з питань інте-
лектуальної власності, забезпечення його ефективно-
го функціонування 
підвищення обізнаності у сфері прав інтелектуальної 
власності серед населення (навчальна та просвітниць-
ка діяльність) 
забезпечення сфери інтелектуальної власності кваліфі-
кованими фахівцями, у тому числі за допомогою розви-
тку проекту «Національний навчальний центр інтелекту-
альної власності» за підтримки Всесвітньої організації 
інтелектуальної власності

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення прозорого та ефективного регулювання 

діяльності підприємств»:
входження України до ТОП-30 країн за Індексом легкості ведення бізнесу;
входження України до ТОП-30 країн за компонентом «Тягар державного регулю-

вання» в Індексі глобальної конкурентоспроможності;
входження України до ТОП-30 країн за компонентом «Бізнес-регулювання» в Ін-

дексі економічної свободи.
За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення прозорого та ефективного регулюван-

ня ринкових відносин»:
входження України до ТОП-40 країн за компонентом «Рівень ринкового доміну-

вання» в Індексі глобальної конкурентоспроможності;
входження України до ТОП-60 країн за компонентом «Захист інтелектуальної 

власності» в Індексі глобальної конкурентоспроможності.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу покращити регуляторне середовище 
та вдосконалити умови ведення бізнесу шляхом:

перегляду нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність;
адаптації законодавства України у сфері регулювання відповідно до законодав-

ства ЄС;
підвищення захищеності права інтелектуальної власності;
забезпечення цифрової взаємодії з регулюючими органами;
покращення позицій України в міжнародних рейтингах, які оцінюють якість регу-

ляторного середовища.
Напрям 4. Управління державною 

та комунальною власністю 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: У державній та комунальній власності функціонує незначна кіль-
кість стратегічно або соціально важливих суб’єктів господарювання, які прозоро та 
ефективно виконують свої функції, а держава та органи місцевого самоврядування 
виконують виключно сервісну функцію.

Стратегічні цілі за напрямом:
підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів міс-

цевого самоврядування, відповідальних за стратегічну реформу управління держав-
ною та комунальною власністю;

зменшення ролі держави та органів місцевого самоврядування як власників 
суб’єктів господарювання, заснованих на державній та комунальній вланості;
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підвищення ефективності управління суб’єктами господарювання, що залишили-

ся в державній та комунальній власності.
Аналіз сфери управління державною та комунальною  

власністю: висновки та ключові аспекти
Висновок 1. Державні та комунальні підприємства України є менш ефективни-

ми, ніж українські приватні підприємства та державні підприємства в державах — 
членах ЄС

Середня прибутковість (RoE) суб’єктів господарювання, заснованих на державній 
власності (далі — державні підприємства), становила 5,8 відсотка та 0,3 відсотка без 
НАК «Нафтогаз» у 2019 році. Для комунальних підприємств медіанна прибутковість 
на рівні 0,5 відсотка. Натомість прибутковість приватного сектору становить 8 відсо-
тків. Прибутковість (RoE) державних підприємств в окремих європейських держа-
вах: Литва — 2 відсотки (за останні два роки цей показник не був нижчим за 3 відсо-
тки), Туреччина — 8 відсотків, Швеція — 12,7 відсотка. Чистий фінансовий результат 
державних підприємств у 2019 р. — 52,1 млрд. гривень (з них НАК «Нафтогаз» 50,7 
млрд. гривень). За перше півріччя 2020 року чистий збиток державних підприємств 
становив 55 млрд. гривень (у тому числі збиток НАК «Нафтогаз» 16,9 млрд. гривень). 
Загальна вартість активів суб’єктів господарювання державного сектору економіки 
становить 1 549 млрд. гривень станом на 2020 рік.

Більшість державних підприємств працюють за застарілою організаційною фор-
мою. Частка 10 найбільших державних підприємств за активами становить 79 відсо-
тків, а НАК «Нафтогаз» — 33 відсотки. На найбільших державних підприємствах іні-
ційовано процес корпоратизації. Затверджено політики власності восьми з 10 най-
більших державних підприємств. Стосовно чотирьох підприємств розроблено індиві-
дуальні плани корпоративного управління. Незалежні наглядові ради сформовано на 
семи державних підприємствах: НАК «Нафтогаз», АТ «Укрзалізниця», НЕК «Укренер-
го», ПрАТ «Укргідроенерго», державне підприємство «Адміністрація морських портів 
України», державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», АТ «Укрпо-
шта». Для чотирьох державних підприємств затверджено ключові показники ефек-
тивності.

Показники прибутковості найбільших державних підприємств покращилися піс-
ля реформування організаційної структури. Збиток НАК «Нафтогаз» у 2012 р. ста-
новив 10,3 млрд. гривень, у 2019 р. прибуток — 50,7 млрд. гривень. Прибуток АТ 
«Укрпошта» зріс до 496 млн. гривень у 2019 р. (з 40,5 млн. гривень у 2012 р.). Зби-
ток НЕК «Укренерго» становив 1,2 млрд. гривень у 2014 році, а у 2019 р. прибуток 
— 1,9 млрд. гривень.

Незважаючи на покращення показників прибутковості великих державних підпри-
ємств після реформи управління, середня рентабельність активів усіх державних під-
приємств становила 3,4 відсотка (0,15 відсотка без НАК «Нафтогаз») у 2019 році.

Висновок 2. Збитковість і неефективність великої кількості державних та кому-
нальних підприємств створюють значне навантаження на державні та місцеві бю-
джети

Державні та комунальні підприємства мають значний вплив на державний та міс-
цеві бюджети. Частина чистого прибутку, а також дивіденди, які ними сплачують-
ся, відносять до статті неподаткових доходів бюджету. Покриття збитків та фінан-
сування підприємств відносять до субсидій та поточних трансфертів, а також капі-
тальних трансфертів.

За даними Фонду державного майна України, на сьогодні в Україні близько 3600 
державних підприємств, з яких: більше 1360 підприємств не провадять фінансово-
господарську діяльність; більше 500 державних підприємств знаходяться на тимча-
сово окупованій території України. З початку 2020 р. державні підприємства відрахо-
вують 80 відсотків прибутків до державного бюджету. У 2019 р. цей показник стано-
вив 90 відсотків.

З 2013 р. спостерігається позитивна зростаюча динаміка надходжень від держав-
них підприємств. Проте така ж динаміка спостерігається і в частині видатків на фі-
нансування державних підприємств. Так, у 2013 р. доходи від державних підпри-
ємств становили 2,3 млрд. гривень, водночас видатки — 27,3 млрд. гривень. Лише 
з 2017 року бюджетні надходження перевищують видатки на державні підприємства 
та у 2019 р. становлять 46 млрд. гривень.

Загальна кількість комунальних підприємств (за відсутності належного обліку та 
звітності) за оцінками налічує понад 14 тисяч. На відміну від розподілу прибутків дер-
жавних підприємств, визначених законом, органи місцевого самоврядування само-
стійно визначають, яка частка від прибутків комунальних підприємств надходить до 
бюджету. Надходження від комунальних підприємств щороку не перевищують 200 
млн. гривень. Натомість видатки зростають та в 2019 р. сягнули 111 млрд. гривень. 
До того ж, за даними Антимонопольного комітету комунальним підприємствам було 
надано державну допомогу на 3,4 млрд. гривень у 2019 році.

Висновок 3. Фонду державного майна України бракує інституційної спроможності 
для ефективного виконання своїх функцій

Одними з основних завдань Фонду державного майна України є проведення вели-
кої та малої приватизації, передача майна в оренду та концесію. Швидкість привати-
зації напряму залежить від ефективності роботи Фонду державного майна України.

Щороку визначається показник надходжень від приватизації державного майна. У 
різні роки план коливався в середньому від 6 до 17 млрд. гривень на рік. Проте по-
казники надходжень від приватизації в середньому виконувалися менш ніж на трети-
ну. Невиконання у 2019 р. показника надходження від приватизації державного май-
на спричинило заміщення недонадходжень від приватизації державного майна дер-
жавними запозиченнями на суму 16,4 млрд. гривень.

До проблемних аспектів діяльності можна віднести нестачу фінансових та квалі-
фікованих кадрових ресурсів, ризики, пов’язані з технічною інфраструктурою (се-
редній вік персонального комп’ютера та серверів — 12—25 років, застарілі систем-
ні та клієнтські програмні забезпечення, недостатній обсяг резервної технічної по-
тужності), супротив керівництва державних підприємств процесу приватизації — не-
надання необхідної інформації, затягування процесу шляхом зловживання процесу-
альними правами та ініціюванням судових спорів, ненадання необхідної інформації 
суб’єктами управління державного майна та супротив передачі державних підпри-
ємств на приватизацію, а також відсутність законодавчого механізму, що сприяє при-
скоренню процесу приватизації.

Висновок 4. Децентралізоване управління державних підприємств не сприяє під-
вищенню ефективності та прозорості діяльності державних підприємств

За даними Фонду державного майна України, в Україні налічується  
96 суб’єктів управління державними підприємствами. Управління державними під-
приємствами в Україні здійснюється за децентралізованою моделлю. За такої струк-
тури управління ускладнюється секторальна координація, процес управління не є 
прозорим, а також гальмується процес підвищення ефективності.

Окрім чітко визначеної політики власності державних підприємств у розвинутих 
країнах спостерігається тенденція до централізації управління державними підпри-
ємствами, загальна кількість яких в державній власності не перевищує 50—100 під-
приємств. Прикладами держав з централізованим управлінням державними підпри-
ємствами є Швеція, Франція, Південна Корея, Словенія. Країни прагнуть централізу-
вати або принаймні систематизувати управління державними підприємствами, адже 
централізація управління підвищує ефективність, координацію та прозорість діяль-
ності державних підприємств.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Підвищення інституційної спроможності органів дер-

жавної та органів місцевого самоврядування, відповідальних за стратегічну реформу 
управління державною та комунальною власністю»:

управління державними підприємствами є децентралізованим (96 різних органів 
здійснюють управління 3600 державними підприємствами), конфлікт інтересів мініс-
терств — органів управління як суб’єктів формування політики та одночасно органів 
управління державними підприємствами;

відсутній належний аналіз, інвентаризація та оцінка активів державної та кому-
нальної власності;

брак ресурсів Фонду державного майна України (недостатньо поточних фінансо-
вих і кадрових ресурсів);

наявний спротив процесу приватизації із сторони керівництва державних підпри-
ємств (перешкоджання процесу шляхом непередачі органами управління державних 
підприємств на приватизацію — конфлікт інтересів, ненадання повної інформації з 
боку державних підприємств, зловживання судовими процесами тощо);

За стратегічною ціллю 2 «Зменшення ролі держави та органів місцевого само-
врядування як власників суб’єктів господарювання, заснованих на державній і ко-
мунальній власності

відсутнє бачення щодо ролі державних та комунальних підприємств (відсутня 
єдина стратегія управління державною та комунальною власністю);

загроза фіскальній стабільності (збиткові державні та комунальні підприємства 
фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів);

відсутність законодавчо затвердженого переліку державних підприємств, заборо-
нених до приватизації (закон щодо переліку об’єктів права державної власності, що 
не підлягають приватизації, не прийнято);

наявність політизації та корупції (державні та комунальні підприємства є одними з 
головних осередків корупції; створення та підтримка діяльності комунальних та дер-
жавних підприємств зазнає політичного впливу);

низький рівень підтримки населення (населення мало обізнане щодо процесу 
приватизації, а відсоток підтримки реформи є низьким);

незадоволеність населення якістю управління державними підприємствами та 
державними активами;

відсутній механізм контролю створення та ліквідації комунальних підприємств 
(відсутні законодавчо закріплені межі, що окреслюють дозволені види діяльності ко-
мунальних підприємств, а також відсутній механізм примусової ліквідації комуналь-
них підприємств).

За стратегічною ціллю 3 «Підвищення ефективності управління суб’єктами госпо-
дарювання, що залишилися в державній та комунальній власності»:

відсутність політики власності державних та комунальних підприємств (відсутні 
загальні політики власності державних та комунальних підприємств, що окреслю-
ють їх роль, місію та цілі);

неефективна організаційна форма (більшість державних підприємств та кому-
нальних підприємств функціонують за застарілою організаційною формою);

наявність нефункціонуючих підприємств (близько 40 відсотків державних підпри-
ємств є функціонуючими лише на папері);

низька ефективність (прибутковість державних підприємств є значно нижчою за 
приватний сектор, а прибутковість комунальних підприємств ще нижчою, ніж дер-
жавних підприємств);

відсутність прозорості (не всі державні підприємства звітують за результатами їх 
діяльності; відсутня уніфікована система звітності для комунальних підприємств — 
більшість комунальних підприємств є чорними скриньками);

проблеми моніторингу (відсутність регулярного аналізу та незалежного аудиту 
фінансово-господарської діяльності державних та комунальних підприємств);

низький рівень залучення державно-приватного партнерства (не використовуєть-
ся потенціал надання державним підприємствам та комунальним підприємствам у 
концесію; низький рівень залучення внутрішніх та іноземних інвесторів).

Стратегічний курс державної політики у сфері  
управління державною та комунальною власністю

За стратегічною ціллю 1 «Підвищення інституційної спроможності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за стратегічну ре-
форму управління державною та комунальною власністю»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Формування  
стратегічної рамки

забезпечення впровадження загальної стратегії управ-
ління державною та комунальною власністю 
перегляд критеріїв віднесення об’єктів державної влас-
ності до тих, що не підлягають приватизації 
затвердження вичерпного переліку державних підпри-
ємств, що не підлягають приватизації, на основі визна-
чених критеріїв

2. Підвищення  
інституційної спромож-
ності Фонду державного 
майна України

забезпечення належного фінансування Фонду держав-
ного майна України для реалізації технічних, інфра-
структурних, кадрових та інших потреб 
закріплення на законодавчому рівні централізованос-
ті управління регіональними філіями Фонду державно-
го майна України 
розширення функцій Фонду державного майна України 
щодо процесу передачі державних підприємств у конце-
сію (зокрема збільшення переліку потенційних об’єктів 
концесії) 
забезпечення впровадження прискореного процесу 
приватизації 
забезпечення впровадження плану проведення рефор-
ми 
укладення концесійних угод щодо визначеного переліку 
державних підприємств та проведення контролю за до-
триманням умов угод

3. Впровадження політики 
власності державних  
підприємств 

забезпечення впровадження політики власності дер-
жавних підприємств, що базується на мінімальному 
втручанні держави у ринкові відносини та охоплює ли-
ше стратегічні сфери та природні монополії

4. Реформування сфери 
управління комунальних 
підприємств

формування та впровадження політики власності кому-
нальних підприємств, що включає перелік дозволених 
видів діяльності комунальних підприємств 
створення і впровадження механізму комунікації з ор-
ганами місцевого самоврядування (через координацій-
ні центри) 
впровадження уніфікованої системи звітності кому-
нальних підприємств та запуск порталу, що містить всю 
інформацію про результати діяльності комунальних під-
приємств 
забезпечення впровадження механізму, який дасть змо-
гу у примусовому порядку розпочати процес обґрун-
тованої ліквідації, реорганізації або приватизації кому-
нальних підприємств 
забезпечення впровадження чіткого плану виконання і 
контролю реформи 
визначення, які комунальні підприємства повинні зали-
шитись у комунальній власності, бути передані в конце-
сію, приватизовані або ж ліквідовані («тріаж») відповід-
но до впровадженої політики власності 
проведення інвентаризації та оцінки комунальних під-
приємств, що підпадають під процес реформи (велика 
та мала приватизація) 
забезпечення реалізації процесу реформи комунальних 
підприємств відповідно до проведеного тріажу та полі-
тики власності комунальних підприємств

5. Централізація  
управління державних 
підприємств

впровадження системи централізованого управління 
державних підприємств за рахунок створення інститу-
ції централізованого управління державними підпри-
ємствами 

6. Координація  
з органами місцевого  
самоврядування

створення центрів координації при органах місцево-
го самоврядування, що відповідатимуть за координацію 
реформування комунальної власності та комунікацію з 
відповідальними державними органами 

7. Створення та діяльність 
центру аналізу  
державних активів

формування аналітичного підрозділу при Кабінеті Міні-
стрів України, відповідального за систематичний аналіз 
державних активів 
оцифрування вартості всіх об’єктів державної та кому-
нальної власності

8. Забезпечення  
стратегічної комунікації 
реформи

підвищення рівня обізнаності населення щодо ролі та 
процесу приватизації, публічне представлення звітності 
про хід і результати проведення реформи 
проведення регулярних соціологічних досліджень щодо 
думки населення стосовно процесу приватизації 

За стратегічною ціллю 2 «Зменшення ролі держави та органів місцевого само-
врядування як власників суб’єктів господарювання, заснованих на державній та ко-
мунальній власності»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Велика приватизація 
державних підприємств 

забезпечення впровадження механізму для запобіган-
ня блокуванню процесу великої приватизації із сторони 
державних підприємств та органів управління 
пришвидшення процесу великої приватизації шляхом 
законодавчих змін 
залучення більшої кількості потенційних покупців шля-
хом ефективнішої комунікації 
впровадження механізму стимулювання органів управ-
ління державними підприємствами, який гарантує пев-
ну винагороду (відсотки) за успішний кейс приватизації 
(ініціатива стосується великої і малої приватизації дер-
жавних підприємств) 
подальше проведення конкурсів щодо відбору радників 
для підготовки до продажу об’єктів великої приватизації 
проведення великої приватизації із залученням макси-
мальної кількості покупців 
завершення процесу великої приватизації державних 
підприємств. 

2. Мала приватизація  
державних підприємств 

збільшення кількості потенційних покупців шляхом на-
дання повної інформації щодо державного підприєм-
ства — об’єкта приватизації та налагодження комуніка-
ції з потенційними інвесторами 
проведення інвентаризації та оцінки усіх державних під-
приємств малої приватизації 
формування переліків державних підприємств малої 
приватизації 
проведення малої приватизації через онлайн-аукціони 
завершення процесу малої приватизації державних під-
приємств 

3. Ліквідація державних 
підприємств 

розв’язання питань щодо накопичених боргів проблем-
ними державними підприємствами, доступу до інфор-
мації (установчих, фінансових документів тощо) та по-
садових осіб державних підприємств 
ліквідація або реорганізація усіх нефункціонуючих дер-
жавних підприємств

4. Концесія державних 
підприємств 

формування вичерпного переліку державних підпри-
ємств, що мають бути передані в концесію 
сприяння залученню іноземних та внутрішніх інвесторів 
до угод концесії 
укладення концесійних угод з партнерами (у тому числі 
стратегічними інвесторами) 
впровадження механізму контролю за дотриманням 
умов концесійної угоди

5. Оренда державного  
та комунального майна

проведення детального аналізу використання держав-
ного майна, що перебуває у сфері управління уповно-
важених органів 
облік та інвентаризація всього державного майна 
передача в оренду державного майна, що не підлягає 
приватизації 
формування вичерпного переліку комунального майна, 
що передається в оренду 
облік усього комунального майна, проведення інвен-
таризації усього комунального майна з переліку для 
оренди 
впровадження ефективної та прозорої процедури пере-
дачі в оренду комунального майна через онлайн-аукці-
они з акцентом на залученні великої кількості потенцій-
них орендарів 
передача в оренду комунального майна згідно з пере-
ліком

За стратегічною ціллю 3 «Підвищення ефективності управління суб’єктами госпо-
дарювання, що залишилися в державній та комунальній власності»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Розвиток корпоратив-
ного управління  
державних підприємств

приведення системи управління державних підприємств 
у відповідність з Керівними принципами щодо корпора-
тивного управління на підприємствах державної фор-
ми власності, затверджених Організацією економічного 
співробітництва та розвитку (далі — OEСР) 
формування політики власності для кожного державно-
го підприємства

2. Впровадження  
наглядових рад  
на державних  
підприємствах

проведення прозорих конкурсів керівників та членів на-
глядових рад державних підприємств з метою відбору 
компетентних кандидатів із застосуванням гендерного 
підходу та гендерного балансу 
внесення змін до законодавства, що дасть змогу пере-
дати повноваження наглядовим радам щодо призначен-
ня та звільнення керівників державних підприємств, за-
твердження фінансових та стратегічних планів держав-
ної компанії тощо 
впровадження політики винагороди керівників та чле-
нів наглядових рад 
посилення вимог до кваліфікації членів наглядових рад, 
а також регламентація ключових питань, що має вирі-
шувати наглядова рада

3. Підготовка та здійснен-
ня первинного розміщен-
ня (пропозиції) цінних па-
перів на біржі

проведення аналізу та формування переліку корпорати-
зованих державних підприємств, що є найперспектив-
нішими для здійснення первинного розміщення (пропо-
зиції) цінних паперів на біржі найближчим часом 
впровадження процесу підготовки окремих державних 
підприємств до виходу на міжнародні ринки (фінансова 
підготовка, залучення інвестиційних банків, пошук пер-
винних інвесторів) 
проведення первинного розміщення акцій окремих дер-
жавних підприємств на міжнародних фінансових ринках

4. Підвищення прозорості 
діяльності державних  
підприємств

забезпечення своєчасної, повної та достовірної інфор-
мації щодо результатів діяльності державних підпри-
ємств 
впровадження регулярного зовнішнього аудиту фінан-
сово-господарської діяльності всіх державних підпри-
ємств з публічним представленням висновків 
посилення відповідальності керівників державних під-
приємств за нерозкриття інформації щодо результатів 
діяльності державних підприємств

5. Контроль діяльності  
та відповідальність  
за порушення

забезпечення впровадження механізму контролю та 
притягнення до відповідальності за порушення в проце-
сі управління державними підприємствами 

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Підвищення інституційної спроможності органів дер-

жавної влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за стратегічну ре-
форму управління державною та комунальною власністю»:

затвердження політики власності державних підприємств;
створення інституції централізованого управління державними підприємствами, 

яка буде управляти 100 відсотками державних підприємств, що залишилися у дер-
жавній власності;

надання актуальної оцінки вартості 100 відсотків об’єктів державної та комуналь-
ної власності в публічному доступі.

За стратегічною ціллю 2 «Зменшення ролі держави та органів місцевого само-
врядування як власників суб’єктів господарювання, заснованих на державній та ко-
мунальній власності»:

ліквідація або реструктуризація 100 відсотків нефункціонуючих державних під-
приємств;

формування і затвердження вичерпного переліку державних підприємств, що не 
підлягають приватизації;

приватизація 100 відсотків державних підприємств, не включених до переліку за-
боронених до приватизації;

передача в концесію 90 відсотків підприємств, які заборонені для приватизації;
передача в оренду 100 відсотків нестратегічного або економічно необґрунтовано-

го майна державної та комунальної власності.
За стратегічною ціллю 3 «Підвищення ефективності управління суб’єктами госпо-

дарювання, що залишилися в державній та комунальній власності»:
досягнення публікації актуальної фінансової звітності для 100 відсотків держав-

них підприємств;
проведення корпоратизації 100 відсотків державних підприємств;
впровадження наглядових рад на державних підприємствах;
забезпечення фінансової самодостатності 100 відсотків державних підприємств;
підвищення середньої рентабельності капіталу (RoE) державних підприємств до 

10 відсотків;
здійснення первинного розміщення акцій на міжнародних фінансових ринках при-

наймні двох державних підприємств.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу змінити підходи до управління дер-
жавною власністю та забезпечити максимально ефективне її використання шляхом:

реалізації ефективної державної політики власності та забезпечення спроможнос-
ті органів місцевого самоврядування щодо проведення реформи;

централізації управління державних підприємств;
проведення ліквідації та реструктуризації збиткових та неперспективних держав-

них підприємств, а також забезпечення умов для швидкого, чесного та прозорого 
процесу приватизації, розвитку державно-приватного партнерства та оренди;

забезпечення ефективного та прозорого процесу відбору радників та залученню 
стратегічних іноземних інвесторів до процесу приватизації та концесії;

впровадження прозорого процесу відбору та ефективного функціонування нагля-
дових рад на державних підприємствах із застосуванням гендерного підходу та ген-
дерного балансу;

забезпечення раціонального та соціально орієнтованого розподілу надходжень 
від користування природними ресурсами та доходів державних підприємств серед 
населення за економічним паспортом українця.

Напрям 5. Міжнародна економічна політика і торгівля 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: Україна — впливовий учасник міжнародних економічних відносин, 
надійний економічний партнер у світі.

Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення взаємовигідної торгівлі з країнами світу та досягнення розширено-

го доступу до зовнішніх ринків;
підвищення конкурентоспроможності українських товарів та послуг, створення 

позитивного іміджу країни та забезпечення присутності українських виробників на 
міжнародних ринках;

модернізація прикордонної інфраструктури та забезпечення ефективного митно-
го регулювання;

впровадження збалансованої імпортної політики з комплексною оцінкою потен-
ційного впливу, яка стимулюватиме переважно інвестиційний, а не споживчий ім-
порт.
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ДОКУМЕНТИ
Аналіз міжнародної економічної політики і торгівлі:  

висновки та ключові аспекти
Висновок 1. Україна поступається країнам регіону за показниками міжнародної 

торгівлі
Товарний експорт України в 2019 р. становив 50,1 млрд. доларів США. Основними 

категоріями експорту в 2019 р. стала продукція агропромислового комплексу (44,2 
відсотка), продукція металургійного комплексу (20,5 відсотка), продукція машинобу-
дування (11 відсотків) та мінеральні продукти (9,7 відсотка).

Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України з питомою 
вагою торгівлі товарами 41,3 відсотка від загального обсягу зовнішньої торгівлі 
України.

Продукції українських виробників майже не представлено на зростаючих ринках 
Латинської Америки та Африки. Частка вітчизняного експорту до цих регіонів стано-
вить лише 7 відсотків.

Висновок 2. Інфраструктура з підтримки експорту в Україні не забезпечена належ-
ним фінансуванням порівняно з державами Європи

Обсяги підтримки експортерів в Україні є нижчими, ніж у країнах, що порівнюють-
ся (Данія, Польща, Великобританія, Туреччина та Німеччина).

Зокрема, обсяг експортних кредитів та гарантій в Україні, які можуть бути профі-
нансовані Експортно-кредитним агентством (далі — ЕКА), становив 7 млн. доларів 
США в 2019 р., що є найнижчим показником у регіоні. У Польщі видається 5,4 млрд. 
доларів США експортних кредитів та гарантій.

Мінекономіки заплановано створення мережі торговельно-економічних пред-
ставництв в різних країнах. Насамперед планується відкриття представництв в Ки-
таї, Єгипті та Німеччині.

Річний обсяг фінансування державної установи «Офіс з просування експорту» 
становить 0,5 млн. доларів США, що принаймні в 11 разів нижче, ніж у відповідних 
установах Польщі, та в 213 разів — Німеччини.

Висновок 3. В Україні виділяється недостатньо фінансування на Експортно-кре-
дитне агентство

З метою стимулювання експансії українського експорту в 2018 р. було сформова-
но ЕКА. У зв’язку з наявністю ряду управлінських та законодавчих бар’єрів його по-
тенціал не реалізований повною мірою.

ЕКА на цей час надає послуги лише із сторони постачальника (supplier’s side) — 
провадить діяльність, за якої кредит, страхування або гарантія надаються вітчизня-
ному експортеру. У зв’язку з недоліками у законодавчій базі ЕКА не має можливості 
страхувати всі товарні групи, а підприємства не можуть використовувати страховий 
поліс ЕКА для кредитного забезпечення.

На цей час фінансування ЕКА складає 200 млн. гривень та планується його підви-
щення на 1,8 млрд. гривень за рахунок випуску облігацій внутрішньодержавної пози-
ки. 2 млрд. гривень у розпорядженні ЕКА дасть змогу кредитувати до 27 млрд. гри-
вень. Сприятимуть також надання страхових, кредитних та гарантійних послуг ім-
портерам, що максимально охопить потенційні сфери діяльності ЕКА (supplier’s & 
buyer’s side); надання можливості ЕКА фінансувати експортерів розширеного перелі-
ку товарних груп; використання страхового полісу від ЕКА для забезпечення креди-
тів для комерційних банків (наприклад, за програмою «5-7-9»); забезпечення квору-
му правління ЕКА для ефективного прийняття рішень та підвищення зарплати членів 
наглядових рад або розформування наглядової ради.

Висновок 4. Частка українського малого і середнього бізнесу в експорті є на рівні з 
державами — членами ЄС, незважаючи на складності з фінансуванням та знаннями

За показником Індексу глобальної конкурентоспроможності (GCI), порівняно з 
Польщею та Німеччиною, Україна має найнижче значення показника за складови-
ми «Фінансування» (42/100) та «Розвиток бізнесу» (57/100), водночас за показником 
«Кваліфікація кадрів» Україна випереджає Польщу (77/100).

Малий та середній бізнес в Україні займає вагому частину економіки: генерує 49,2 
відсотка від усієї доданої вартості, а рівень зайнятості населення віком 15—64 роки 
становить 62,9 відсотка порівняно з 67 відсотками зайнятості населення в Польщі та 
54,4 відсотка генерації від усієї доданої вартості в Німеччині. У 2018 р. загальна су-
ма експорту малого та середнього бізнесу становила 13,4 млрд. доларів США (сума 
мікро-, малих, середніх підприємств та фізичних осіб — підприємців), що в 6 разів 
нижче, ніж у Польщі та в 28 разів нижче, ніж у Німеччині.

За даними опитування Центру міжнародного приватного підприємництва, 34 від-
сотки, 40 відсотків та 56 відсотків опитуваних мікро-, малого та середнього бізне-
сів відповідно висловили необхідність залучення фінансових ресурсів з метою роз-
витку своєї діяльності.

Висновок 5. Неефективна митна інфраструктура ускладнює міжнародну торгів-
лю для України

Оцінка середнього часу документального оформлення експортних операцій в 
Україні складає 66 годин, водночас, у ЄС 63 відсотки митних декларацій оформлю-
валися менш ніж за 5 хвилин та 28 відсотків декларацій — від 5 хвилин до 1 години.

Існуюча архітектура функціонуючих митних систем є застарілою та містить кон-
цептуальні недоліки під час побудови архітектури цих систем з точки зору сучас-
них ІТ. На автомобільних пунктах пропуску не побудовано відповідну систему згідно 
із визначеною архітектурою (центральний та територіальний рівні) та функціоналом 
реалізації інтелектуального відеоспостереження.

Функціонуюча на сьогодні структура не дає змогу швидко, вчасно та в повно-
му обсязі реагувати на кіберінциденти — відсутня автоматизація процесів, системи 
управління ризиками, захисту інформації та протидії кіберзагрозам.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення взаємовигідної торгівлі з країнами світу та 

досягнення розширеного доступу до зовнішніх ринків»:
недостатнє залучення в регіональні проекти (відсутня стратегія залучення та 

ефективного розпорядження інвестиційними коштами в межах регіональних проек-
тів (наприклад, Транс’європейської опорної транспортної мережі (TEN-T);

обмеженість доступу до зовнішніх ринків (асиметричність окремих укладених тор-
говельних угод, а також застосування іншими країнами інструментів політики про-
текціонізму, у тому числі з порушеннями положень міжнародних договорів України).

За стратегічною ціллю 2 «Підвищення конкурентоспроможності українських то-
варів та послуг, створення позитивного іміджу країни та забезпечення присутності 
українських виробників на міжнародних ринках»:

недосконалість комплексної інституційної основи для стимулювання розвитку 
експорту та єдиної цілісної повнофункціональної мережі інституцій з підтримки тор-
гівлі, яка повинна динамічно реагувати на потреби експортерів та надавати широкий 
спектр послуг і засобів підтримки;

відсутність дієвих інструментів стимулювання нарощування обсягів експорту, у 
тому числі фінансової підтримки для участі в експортних виставках, торгових місі-
ях, проведення ринкових досліджень потенційних експортних можливостей, інших 
послуг з просування експорту;

відсутність єдиної політики щодо промоції українських підприємств, товарів, по-
слуг на зовнішніх ринках, зокрема представлення України на всесвітніх та міжнарод-
них виставках і ярмарках;

відсутність мережі торговельних представництв (у підпорядкуванні Мінекономі-
ки);

відсутність дієвих механізмів із надання послуг, пов’язаних з доступом до фінан-
сових ресурсів (передусім з фінансуванням, страхуванням та гарантуванням експор-
ту), а також високий рівень державного ризику України в рамках роботи Експерт-
ної групи по оцінки ризиків країн ОЕСР, що збільшує вартість фінансових операцій з 
українськими виробниками та постачальниками послуг і своєю чергою зменшує кон-
курентоспроможність українських товарів та послуг на світовому ринку;

недостатня обізнаність щодо українського національного бренду та продукції з до-
даною вартістю, що випускається під власною торговою маркою, зокрема, для сіль-
ськогосподарської продукції;

недостатній рівень інституційної спроможності для представлення торговельних 
інтересів України у рамках діяльності Світової організації торгівлі, єдиної глобальної 
міжнародної організації, що встановлює правила світової торгівлі.

За стратегічною ціллю 3 «Модернізація прикордонної інфраструктури та забезпе-
чення ефективного митного регулювання»:

нечітка структура (постійна зміна керівництва, що гальмує процес реформи та 
ускладнює спілкування бізнесу з представниками митниці);

неефективний процес митного оформлення (відсутність єдиних стандартів та ви-
мог до встановлення, будівництва та модернізації об’єктів митної інфраструктури 
(зокрема пунктів пропуску); погіршення умов прикордонного контролю та збільшен-
ня тривалості прикордонних процедур; складні та відокремлені процедури оформ-
лення у всій інфраструктурі митниці, що займають багато часу);

значний рівень контрабанди та корупції на кордонах (відсутність дієвих механізмів 
контролю та покарання за нелегальне переміщення товарів через митний кордон).

За стратегічною ціллю 4 «Запровадження збалансованої імпортної політики з 
комплексною оцінкою потенційного впливу, яка б стимулювала переважно інвести-
ційний, а не споживчий імпорт»:

недобросовісна конкуренція (ускладнення конкуренції на внутрішньому ринку, 
зростання проявів недобросовісного імпорту);

відсутність системної політики, спрямованої на імпортозаміщення (високі показ-
ники імпорту товарів з високою доданою вартістю свідчать про обмежені можливості 
українських виробників щодо задоволення потреб внутрішнього ринку).

Стратегічний курс міжнародної  
економічної політики та торгівлі

За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення взаємовигідної торгівлі з країнами світу та 
досягнення розширеного доступу до зовнішніх ринків»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Поглиблення відносин 
з ЄС і НАТО

оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
(включаючи збільшення обсягу тарифних квот) 
поглиблення секторальної інтеграції з ЄС шляхом імп-
лементації положень Розділу V (Економічне та галу-
зеве співробітництво) Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС 
імплементація актів ЄС, визначених у Додатку XVII 
«Нормативно-правове наближення» до Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС, включаючи адекватну нагля-
дову спроможність і систему наглядових механізмів 
отримання Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у 
пріоритетних секторах торгівлі послугами відповідно до 
Додатка XVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
формування індивідуального підходу в застосуван-
ні до України механізму коригування вуглецю на кордо-
ні (Carbon Border Adjustment Measure, CBAM) як до дер-
жави, що взяла на себе зобов’язання стосовно політич-
ної асоціації та економічної інтеграції з ЄС в рамках Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС 
узгодження з усіма стейкхолдерами параметрів пере-
гляду Додатків ХХХ і ХХХІ до Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС (охорона довкілля і клімат) 
впровадження на ринках капіталу України рекоменда-
цій Міжнародної асоціації свопів і деривативів, Директи-
ви Європейського Парламенту та Ради 2014/65/ ЄС про 
ринки фінансових інструментів і Регламенту Європей-
ського Парламенту та Ради 600/2014 про ринки фінан-
сових інструментів 
сприяння розвитку взаємодії між промисловцями Укра-
їни та держав — членів ЄС у рамках діалогу високо-
го рівня Україна — ЄС щодо горизонтальних питань та 
окремих секторів промисловості 
розширення присутності України на міжнародних рин-
ках оборонно-промислового комплексу, особливо в 
бронетанкових та авіакластерах 
приєднання до системи електронного обігу фітосанітар-
них сертифікатів 
сприяння розширенню технічних можливостей акреди-
тованих призначених органів з оцінки відповідності для 
здійснення випробувань продукції на відповідність ви-
могам технічних регламентів 
розвинення експортного потенціалу України у сфері вій-
ськово-промислового комплексу та товарів подвійно-
го призначення, особливо авіабудівного та бронетанко-
вого кластеру 
імплементація актів ЄС, визначених у Додатку XXXIІ до 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
досягнення Україною критеріїв на набуття повноправно-
го членства України в Європейському Союзі та в Органі-
зації Північноатлантичного договору 

2. Розширення участі  
у регіональних проектах

визначення на території України пілотних проектів роз-
витку перевезень за напрямком Шовкового шляху 
реалізація інфраструктурних проектів мережі TEN-T 
проведення будівництва багаторівневих розв’язок між 
з/д та автодорогами, 6 зон відпочинку та паркування 
вздовж доріг Київ — Чоп, Київ — Харків, Київ — Одеса 
впровадження електронної системи збору мита  
(E-Tolling), системи зважування автомобілів у ру-
сі (Weight-in-Motion), системи автоматичного контро-
лю швидкості 
включення внутрішніх водних шляхів України (р. Дніпро 
та р. Південний Буг) до регіональної Транс’європейської 
транспортної мережі

3. Посилення торговель-
но-економічних зв’язків  
з країнами світу

застосування міжнародної практики використання нау-
кових підходів щодо укладення та перегляду преферен-
ційних торговельних угод відповідно до їх положень та 
оцінки ефективності таких угод за допомогою здійснен-
ня досліджень економічних наслідків 
опрацювання нових угод про вільну торгівлю з країна-
ми світу на основі проведених економічних досліджень, 
із залученням наукових установ та за результатами опи-
тування асоціацій національних виробників, з урахуван-
ням наслідків їх укладення для економіки України 
вибір стратегічних партнерів для України на підставі 
економічної доцільності 
запровадження ефективної політики просування укра-
їнської продукції на ринки країн Азії, Африки та Латин-
ської Америки 
покращення транзитної інфраструктури задля виграшу 
в конкуренції з іншими коридорами (Білорусь, балтій-
ський маршрут), у тому числі шляхом створення спри-
ятливих умов для «свободи транзиту» територіями дер-
жав —членів ЄС відповідно до Генеральної угоди про 
тарифи та торгівлю 
імплементація торговельних положень Угоди про по-
літичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне 
партнерство між Україною та Сполученим Королівством 
Великої Британії і Північної Ірландії 
актуалізація чинних договорів України у сфері еконо-
мічного, торговельного, фінансового та технічного спів-
робітництва з метою посилення інституційної взаємодії 
з країнами-партнерами 
розширення структурованого міжурядового діало-
гу шляхом створення нових інструментів міжурядової 
взаємодії, поглиблення секторальної співпраці у рам-
ках вже існуючих спільних міжурядових механізмів як 
важливого фактору розвитку двосторонніх відносин і 
просування економічних інтересів держави на зовніш-
ніх ринках 
подальше удосконалення системи державного регулю-
вання у сфері військово-технічного співробітництва та 
експортного контролю 
поширення практики укладання офсетних (компенса-
ційних) договорів

4. Захист національних 
виробників на зовніш-
ніх ринках

використання механізмів Світової організації торгівлі 
та міжнародних договорів України з метою збереження 
доступу українських товарів на зовнішні ринки 
представлення позиції України у процедурах торговель-
ного захисту, що проводяться іноземними державами 
щодо українського експорту 
усунення прогалин в законодавстві щодо захисту наці-
ональних виробників на зовнішніх ринках та щодо вирі-
шення спорів за міжнародними договорами України 
представлення позиції України в процедурах вирішення 
спорів у рамках Світової організації торгівлі та міжна-
родних договорів України.

За стратегічною ціллю 2 «Підвищення конкурентоспроможності українських това-
рів і послуг, створення позитивного іміджу країни та забезпечення присутності укра-
їнських виробників на міжнародних ринках»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Розроблення  
та імплементація  
експортної стратегії

проведення загального аналізу результатів імплемента-
ції Експортної стратегії України за 2017—2021 роки, під-
готовка висновків та рекомендацій, оновлення та по-
дальша актуалізація Експортної стратегії на 2022—–
2027 роки 
створення необхідної нормативно-правової бази з ме-
тою реалізації стратегічних ініціатив, секторальних про-
грам, спрямованих на підтримку вітчизняного виробни-
ка на визначених ринках 
затвердження секторальних та крос-секторальних стра-
тегій з розвитку перспективних секторів економіки

2. Покращення іміджу 
українських виробників

активне та ефективне просування торговельного брен-
ду України, демонстрація потенціалу української еко-
номіки та експортних можливостей її секторів, покра-
щення міжнародного іміджу України у світі через актив-
ну участь України у всесвітніх та міжнародних вистав-
ках і ярмарках, у тому числі належна підготовка та за-
безпечення участі України у Всесвітній виставці «Експо 
— 2020» (м. Дубай, ОАЕ), яка проходитиме у період з 1 
жовтня 2021 року до 31 березня 2022 року 
регулярне проведення інформаційних та промоційних 
кампаній з просування українського бренду експорт-
них товарів і послуг на зовнішні ринки в рамках публіч-
ної дипломатії 
формування іміджу надійного торговельно-економіч-
ного партнера шляхом участі в діяльності міжнародних 
економічних організацій (зокрема Світова організація 
торгівлі, ОЕСР, Чорноморського банку торгівлі та розви-
тку, Продовольчої та сільськогосподарської організації 
ООН, Міжнародної ради по зерну)

3. Підвищення представ-
ництва інтересів України 
за кордоном

посилення економічної складової в роботі закордонних 
дипломатичних установ 
удосконалення механізму підготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів дипломатичної служби, які відпові-
датимуть за економічні питання 
збільшення фінансування МЗС у частині надання комп-
лексного пакета послуг експортерам за кордоном, зо-
крема щодо операційної логістики та просування екс-
порту 
створення Постійного представництва України при Сві-
товій організації торгівлі

4. Інформаційна підтрим-
ка експорту та розвиток 
ділових навичок  
експортерів

забезпечення функціонування експортного веб-порталу, 
що діятиме за принципом «єдиного вікна» та включа-
тиме дані про зовнішні ринки з умовами та процедура-
ми доступу до них товарів і послуг, інструменти для по-
шуку партерів, розвитку компетенцій, бізнес-можли-
востей тощо 
розроблення та реалізація пілотних проектів із створен-
ня бізнес-інкубаторів і бізнес-акселераторів для експорт 
орієнтованих підприємств в обласних центрах та поши-
рення мережі на всі обласні центри у майбутньому 
підтримка участі українських експортерів у закордонних 
міжнародних виставково-ярмаркових заходах, з метою 
стимулювання торгівлі та інновацій для диверсифікації 
експорту та включення вітчизняних підприємств до гло-
бальних ланцюгів доданої вартості

5. Просування україн-
ських виробників продук-
ції з високою доданою 
вартістю

спрощення процедури отримання кредитних гарантій 
від ЕКА для наукомісткої продукції 
проведення окремих інформаційних кампаній на між-
народних виставках з метою популяризації української 
продукції з високою доданою вартістю

6. Розвиток експортно-
кредитного агентства

збільшення статутного капіталу ЕКА на постійній основі 
із урахуванням обґрунтованих потреб для забезпечення 
максимально ефективної діяльності 
удосконалення необхідної законодавчої бази щодо ви-
користання інструменту публічних закупівель 
внесення змін до законодавства, що дасть змогу вико-
ристовувати страховий поліс від ЕКА для забезпечення 
кредитів для комерційних банків 
внесення змін до законодавства, що дасть можливість 
ЕКА фінансувати експортерів розширеного переліку то-
варних груп 
розширення сфери діяльності ЕКА на надання страхо-
вих, кредитних та гарантійних послуг імпортерам

За стратегічною ціллю 3 «Модернізація прикордонної інфраструктури та забезпе-
чення ефективного митного регулювання»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Модернізація  
прикордонних пунктів

реалізація у повному обсязі Стратегії інтегрованого 
управління кордонами на період до 2025 року з метою 
наближення технічних та технологічних стандартів роз-
будови та функціонування пунктів пропуску через дер-
жавний кордон України до стандартів ЄС 
впровадження електронної системи бронювання черг у 
міжнародних пунктах пропуску 
впровадження системи попереднього повідомлен-
ня про виникнення надзвичайних ситуацій на держав-
них кордонах 
цифровізація інфраструктури та ресурсного забезпе-
чення автомобільних пунктів пропуску 
впровадження автоматизованого обліку та управлін-
ня майновими і земельними ресурсами інфраструктури 
митних органів і потребами матеріально-технічного (ре-
сурсного) забезпечення автомобільних пунктів пропуску 
розбудова інфраструктури пунктів пропуску 
забезпечення застосування спільного контролю та 
принципу «єдиної зупинки» 
встановлення політичних домовленостей та підписан-
ня необхідних угод з країнами-сусідами і Єврокомісією 
щодо спільної роботи прикордонних служб

2. Розвиток системи  
митного контролю  
та реєстру

встановлення процедур надання обов’язкової тариф-
ної інформації 
спрощення митних формальностей для підприємств з 
високим ступенем довіри 
розробка веб-порталу з метою доступу до реєстру попе-
редніх рішень щодо класифікації товарів 
розроблення і впровадження системи ефективної оцін-
ки та стягнення митних платежів 
гармонізація митного законодавства із законодавством 
ЄС і впровадження Єдиного уніфікованого докумен-
та (SAD) 
впровадження обов’язкового 100-відсоткового електро-
нного митного оформлення 
модернізація системи розрахунку митної вартості 
удосконалення процедур та методів роботи митних ла-
бораторій 
запровадження Спільної транзитної системи (NCTS) 
забезпечення захисту прав інтелектуальної власності 
під час митного оформлення

3. Покращення механізму 
«Єдине вікно для міжна-
родної торгівлі»

впровадження функціоналу оновленого єдиного дер-
жавного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для 
міжнародної торгівлі» у частині надання адміністратив-
них послуг, обробки заяв, надання дозвільних докумен-
тів для перетину митного кордону, подання загальної 
декларації прибуття, взаємодії декларантів, їх представ-
ників та інших зацікавлених осіб з митними органами, 
іншими державними органами 
розроблення правової бази, яка дасть змогу надавати 
всі дані про операції з імпорту, експорту та транзиту в 
електронному форматі різним органам влади та агент-
ствам за допомогою механізму «Єдине вікно для міжна-
родної торгівлі»

4. Оновлення інноваційної 
інфраструктури

створення та впровадження оновленої Єдиної автома-
тизованої інформаційної системи митних органів, що 
включає оновлену автоматизовану систему митного 
оформлення, автоматизовану систему управління ри-
зиками, інструментарій для забезпечення роботи авто-
ризованих економічних операторів, інструментарій для 
роботи з митним реєстром об’єктів прав інтелектуаль-
ної власності, які охороняються законом, інструмента-
рій для роботи з фінансовими гарантами та гарантіями, 
а також інформаційну систему митного аудиту та меха-
нізм отримання адміністративних послуг митних органів 
через Єдиний державний веб-портал електронних по-
слуг «Портал Дія» 
впровадження електронної транзитної системи 
відмова від паперового документообігу та переведен-
ня всіх процесів митного оформлення в електронний 
формат 
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ДОКУМЕНТИ
5. Розвиток телекомуніка-
цій та інформаційно- 
технологічних систем

оновлення та розбудова телекомунікацій та телекому-
нікаційних сервісів, що включає заміну застарілого ме-
режевого обладнання, розбудову системи уніфікованих 
комунікацій шляхом модернізації та об’єднання в єдину 
систему засобів відеоконференцзв’язку, впровадження 
системи централізованого управління, моніторингу та 
логування мережевого обладнання та супутніх сервісів, 
оновлення мережевої інфраструктури, організацію без-
перебійної роботи електронних сервісів в Інтернеті шля-
хом побудови власної автономної системи 
здійснення інституційних, організаційно-технічних змін 
у митних органах у частині функціонування інформацій-
но-технологічних систем, що включає створення ціло-
добової служби підтримки користувачів інформаційних 
та інформаційно-телекомунікаційних систем, впрова-
дження системи автоматизації прийому заявок на тех-
нічне обслуговування користувачів, впровадження сис-
теми моніторингу інформаційних систем та телекомуні-
каційного обладнання для раннього виявлення збоїв

6. Підвищення  
інформаційної безпеки

створення умов для протидії кіберзагрозам та форму-
вання єдиної політики безпеки в інформаційно-телеко-
мунікаційному середовищі митних органів, що вклю-
чає створення та впровадження єдиного домену Держ-
митслужби для ідентифікації користувачів, впроваджен-
ня системи запобігання витоку інформації, впроваджен-
ня системи криптографічного захисту інформації, про-
ведення тестування на проникнення в системах, впро-
вадження системи управління інформаційною безпе-
кою (SIEM), створення операційного центру кібербезпе-
ки та центру управління мережею (SOC/NOC), проведен-
ня первинних державних експертиз комплексних сис-
тем захисту інформації

7. Оптимізація організа-
ційної та функціональної 
структури митниці

впровадження принципу відповідності нетарифним ре-
гуляторним заходам та покладення відповідальності за 
проходження певних видів контролю на декларанта

8. Приведення законодав-
ства України у відповід-
ність із законодавством 
ЄС у митній сфері

приведення стандартів функціонування митної служби 
України у відповідність із стандартами ЄС (у тому чис-
лі щодо визначення уповноваженого економічного опе-
ратора) 
прийняття конвенції щодо загального режиму транзи-
ту та конвенції щодо спрощення формалізації торгів-
лі товарами 
запровадження інституту авторизованого економічно-
го оператора, що передбачає надання суб’єктам госпо-
дарювання спеціального статусу авторизованого еконо-
мічного оператора для спрощеного проходження мит-
них процедур та забезпечення дотримання законодав-
ства у митній сфері 
розроблення та впровадження нормативно-правової ба-
зи для пост-митного контролю та митного аудиту відпо-
відно до стандартів ЄС та Світової організації торгівлі 
розроблення проекту закону щодо криміналізації контр-
абанди товарів в Україні

За стратегічною ціллю 4 «Запровадження збалансованої імпортної політики з 
комплексною оцінкою потенційного впливу, яка стимулюватиме переважно інвести-
ційний, а не споживчий імпорт»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Застосування  
інструментів  
торговельного захисту

впровадження осучаснених підходів до проведення тор-
говельних розслідувань з урахуванням національних ін-
тересів України 
забезпечення, збереження та відновлення рівних конку-
рентних умов на внутрішньому ринку шляхом викорис-
тання інструментів торговельного захисту 
удосконалення законодавства України щодо застосу-
вання інструментів торговельного захисту та механізму 
використання інструментів торговельного захисту, роз-
ширення можливості українського бізнесу для захисту 
власних інтересів, оперативне реагування на прояви не-
добросовісної конкуренції та зростаючого імпорту 
підвищення кваліфікації співробітників центральних ор-
ганів виконавчої влади, що займаються питаннями тор-
говельного захисту

2. Оптимізація митних  
тарифних та нетарифних 
обмежень

впровадження зважених підходів до застосування за-
ходів нетарифного регулювання з урахуванням прав 
та зобов’язань України, а також національних інтере-
сів держави

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення взаємовигідної торгівлі з країнами світу та 

досягнення розширеного доступу до зовнішніх ринків»:
збільшення кількості торговельних та дипломатичних представництв в країнах — 

стратегічних партнерах України за пріоритетними секторами економіки (ЄС, США, 
країни Азії, Африки, країни Близького Сходу, Китай);

зменшення рівня кредитного ризику України (зростання показника OECD country 
risk classification до 5 та до 4 групи ризикованості у майбутньому).

За стратегічною ціллю 2 «Підвищення конкурентоспроможності українських то-
варів та послуг, створення позитивного іміджу країни та забезпечення присутності 
українського виробника на міжнародних ринках»:

досягнення загального обсягу експорту в розмірі не менш як 150 млрд. доларів 
США до 2030 року;

частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого і се-
редньовисокого рівня у загальному обсязі експорту товарів — 30 відсотків;

підвищення частки малого і середнього бізнесу в експорті до 40 відсотків.
За стратегічною ціллю 3 «Модернізація прикордонної інфраструктури та забезпе-

чення ефективного митного регулювання»:
зменшення часу проходження митних процедур до показника, середнього по Єв-

ропі за рейтингом Індексу легкості ведення бізнесу;
впровадження Європейських стандартів із метою максимальної синхронізації ро-

боти митних органів.
За стратегічною ціллю 4 «Запровадження збалансованої імпортної політики з 

комплексною оцінкою потенційного впливу, яка стимулюватиме переважно інвести-
ційний, а не споживчий імпорт»:

входження України в ТОП-30 за компонентом «Міжнародна торгівля» рейтингу Ін-
дексу легкості ведення бізнесу;

підвищення частки інвестиційного імпорту не менш як до 30 відсотків.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу збільшити обсяги українського екс-
порту та розширити його географічну структуру шляхом:

поглиблення торговельної співпраці з ЄС;
виходу на ключові ринки Азії, Африки та Латинської Америки;
підтримки та просування українського експорту у світі;
вирішення питання асиметричності торговельних угод;
спрощення проходження митних процедур на українському митному кордоні;
захисту виробничого та експортного потенціалу національних виробників;
збереження доступу українських товарів на зовнішні ринки.

Напрям 6. Репутація (розвиток репутації) 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: Україна — країна, яку знають і поважають у всьому світі.
Стратегічна ціль за напрямом: Підвищити довіру та повагу до України з боку за-

інтересованих сторін, таких як: громадяни України в Україні та за кордоном, міжна-
родні інвестори, потенційні туристи та міжнародні партнери України, шляхом налаго-
дження партнерства у формуванні репутації України між органами державної влади 
та виробниками української продукції і послуг з високою доданою вартістю.

Аналіз розвитку репутації: висновки та ключові аспекти
Висновок 1. Нематеріальні активи, зокрема репутація, мають великий вплив на ре-

зультати функціонування бізнесу та держав.
На цей час нематеріальні активи є більш значущими, ніж матеріальні, з останніми 

вони співвідносяться 4:1. Репутація є своєрідним нематеріальним активом, який при-
носить свої вигоди. Сильна репутація країни веде до зростання експорту, збільшен-
ня обсягу прямих іноземних інвестицій, збільшення привабливості країни для турис-
тів та залучення до країни талановитих спеціалістів тощо.

Дослідження показують, що рівень репутації конкретної країни напряму впливає 
на готовність іноземців взаємодіяти з цією країною. За останніми опитуваннями, ми 
живемо в репутаційній економіці, коли люди обдумують можливість купівлі/інвесту-
вання, виходячи із свого сприйняття країни, довіри, поваги та емоцій, які викликає у 
них та чи інша країна, її громадяни та інституції, що існують в ній.

Через це країна потребує чітко сформованої стратегії, яка дасть змогу керувати 
рівнем довіри до України та прискорити зростання національної економіки.

Висновок 2. Україні потрібно комплексно підходити до питання формування та 
підвищення своєї репутації.

Коплексний підхід до формування та підвищення репутації полягає у впливі на ці-
льову аудиторію через відповідні канали комунікації для того, щоб сформувати їх по-
зитивне сприйняття про державу, що стимулюватиме їх так чи інакше взаємодіяти 
з країною та в результаті дасть змогу досягти відповідних економічних результатів.

Елементи, з яких формується репутація держави:
розвинута економіка (високоякісні товари та послуги, високо-кваліфіковані люд-

ські ресурси, високий рівень розвитку технологій);
надійний торговельний та інвестиційний партнер, здатний забезпечити постачан-

ня високоякісних товарів та послуг на міжнародні ринки;
привабливе середовище (безпечна та красива країна, інклюзивне середовище, 

дружні та привітні люди);
ефективна влада (бізнес-клімат, інституції, міжнародна політика, безпека, ефек-

тивне використання державної власності, етичність).
Висновок 3. Проактивне управління репутацією передбачає зміну сприйняття за-

вдяки наявним ресурсам та чітко поставленим цілям.
Для повноцінного, проактивного управління репутацією держави необхідно, щоб 

амбіції держави, реалії, в яких вона функціонує, та її сприйняття стейкхолдерами від-
повідали одне одному.

У контексті формування репутації варто зосередитися на важливості створення 
ефективних інструментів формування необхідного сприйняття України, використову-
ючи наявні можливості (реалії) на шляху до поставлених цілей (амбіцій).

Для того, щоб впливати на сприйняття України стейкхолдерами, потрібно розу-
міти те, як вони сприймають нас сьогодні та чого очікують від взаємодії з Україною 
в майбутньому.

Висновок 4. Репутація України серед міжнародної спільноти є суттєво нижчою, 
ніж взятих за зразок країн.

Україна сприймається міжнародною спільною гірше, ніж країни регіону (Поль-
ща, Туреччина) та має суттєво нижчий рівень репутації, ніж взяті за зразок країни 
(США, Німеччина, Канада), досягаючи лише низького рівня привабливості середови-
ща (54,5), водночас як Польща досягнула 68,1, Туреччина 64,7, а Німеччина та Кана-
да — 74,2 та 84,6 відповідно. Ключовим фактором, що негативно впливає на рівень 
репутації України є низький рівень ефективності влади та недовіра до неї.

Низький рівень сприйняття України автоматично знижує її інвестиційну привабли-
вість та привабливість серед міжнародної громадськості порівняно країнами регіону.

Висновок 5. Україні потрібно інвестувати в подальше підвищення своєї репутації 
серед країн, що на цей час краще сприймають Україну.

Сприйняття України міжнародною спільнотою суттєво відрізняється залежно від 
країни. Якщо брати до уваги країни Великої сімки та Російської Федерації, то рівень 
репутації України коливається від 33 до 54, при середньому показнику у світі близь-
ко 47.

Найгірше сприймає Україну Російська Федерація, при цьому найкращі показни-
ки у Великобританії та Канади, з якими Україна встановлює чи вже має активні еко-
номічні відносини.

У процесі покращення репутації України в очах міжнародної спільноти потрібно 
робити акцент саме на тих країнах, які сприймають нас найкраще. Прибутковість ін-
вестицій комунікації буде найвищою саме в цих країнах.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічної цілі
За стратегічною ціллю «Підвищити довіру та повагу до України з боку заінтере-

сованих сторін»:
відсутнє спільне бачення та стратегія розвитку України;
ключові міністерства та підрозділи конкурують між собою;
низька інституційна спроможність влади;
високий рівень політизації публічних висловлювань;
низький рівень довіри та співпраці між бізнесом і владою;
відсутність репутаційних досліджень та ключових показників ефективності;
кожне з міністерств проводить свої дослідження, не узгоджуючи з аналітикою колег;
низька культура інвестицій у проведення аналітики із сторони бізнесу;
відсутні політика «єдиного голосу» та єдина комунікаційна стратегія країни;
ігноруються проекти в публічному медіа, що підвищують репутацію;
низька ефективність існуючих інформаційних кампаній;
неузгодженість комунікацій між гілками влади;
існуючі бази проектів не проаналізовані з точки зору репутаційного капіталу;
рівень репутації України — «задовільний».

Стратегічний курс розвитку репутації України
За стратегічною ціллю «Підвищити довіру та повагу до України в очах ключових 

груп заінтересованих сторін»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Розроблення дорож-
ньої карти репутаційної 
стратегії України

визначення спільних цілей Уряду та бізнесу на 2021—
2030 роки 
впровадження карти ключових заінтересованих сторін 
та економічний вплив, якого ми прагнемо досягти 
розроблення технічного завдання для проведення пер-
шого репутаційного аудиту України 
створення Репутаційної ради України

2. Репутаційний  
аудит України  
(дослідження внутріш-
нього та зовнішнього 
сприйняття України) 

забезпечення проведення широких кількісних та якісних 
репутаційних досліджень для розуміння поточної зо-
внішньої та внутрішньої репутації України у визначених 
країнах-партнерах 
забезпечення формування широкого партнерства з по-
тенційними учасниками репутаційної стратегії України

3. Розроблення плану дій 
для активації ключових 
стейкхолдерів

розроблення плану заходів, а також каналів комуніка-
ції, які мають бути визначені в основі створення ново-
го профілю України як на внутрішньому, так і на міжна-
родних ринках 
забезпечення проведення тестування репутаційних ініці-
атив з підзвітністю, розміщених у моделі управління, під 
наглядом Репутаційної ради 
створення Репутаційної академії для навчання членів 
команди 
забезпечення реалізації проекту для залучення інвести-
цій та підтримки експорту — бізнес-амбасадорів Украї-
ни 2030 (b2b-мережа) 
впровадження системи національних та міжнародних 
заходів (B2B, G2B), спрямованих на закріплення іміджу 
України, як надійного торговельного та інвестиційного 
партнера на міжнародних ринках

4. Презентація  
репутаційної стратегії

презентація репутаційної стратегії України та плану клю-
чових ініціатив і заходів 
посилення ключових репутаційних перемог за допомо-
гою як внутрішньої, так і зовнішньої комунікації (EXPO 
2020)

5. Впровадження  
репутаційної стратегії

запуск сфокусованих рекламних кампаній в Україні 
запуск цільових рекламних міжнародних кампаній, 
спрямованих на обмежену кількість вибраних країн 
забезпечення проведення моніторингу впливу та «рен-
табельності» ініціатив і заходів 
забезпечення проведення щорічного моніторингу та оці-
нювання імплементації репутаційної стратегії та її відпо-
відного коригування

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю «Підвищити довіру та повагу до України з боку заінтере-

сованих сторін»:
проведення першого комплексного репутаційного аудиту України, розроблення 

моделі репутації, створення комплексної системи управління репутацією;
розроблення та реалізація репутаційної стратегії України шляхом державно-при-

ватного партнерства (співінвестування);
інтеграція індикаторів репутаційної стратегії України до плану пріоритетних дій 

Уряду;
забезпечення проведення не менш як 10 репутаційних міжнародних заходів що-

року;
формування Репутаційної ради  України, яка здійснює постійний моніторинг та ко-

ординує реалізацію репутаційної стратегії;
створення навчальної програми для спеціалістів з управління репутаційними ри-

зиками;
формування інституту бізнес-амбасадорів України в 10 країнах;
проведення мінімум п’яти комунікаційних кампаній у країнах —пріоритетних тор-

говельних партнерах;
розроблення і впровадження механізму моніторингу та оцінювання репутаційних 

проектів;
досягнення Україною місця в ТОП-20 найпрестижніших країн світу за досліджен-

ням «Найбільш поважаємі країни світу» (RepTrak Company та Forbes — The world 
most reputable countries);

досягнення Україною місця в ТОП-20 країн за економічною складовою досліджен-
ня «Глобальний звіт про гендерний розрив» (Global Gender Gap);

підвищення рівня внутрішньої репутації України серед українців на 30 відсотків 
(українці зараховують Україну до ТОП-10 найпривабливіших країн для життя);

внутрішня та зовнішні комунікаційні кампанії підвищили рівень обізнаності про 
Україну як успішного та надійного бізнес-партнера на 50 відсотків;

проведено дві — три події світового масштабу в Україні.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу створити необхідні передумови та за-
безпечити довгостроковий розвиток репутації шляхом:

розроблення Репутаційної стратегії України на період до 2030 року;
активної участі усіх ключових стейкхолдерів, від яких залежить репутація України, 

у важливих подіях на міжнародному та національному рівні, у тому числі через дер-
жавно-приватне партнерство;

стимулювання покращення ділової репутації України через просування в світі 
успішних кейсів українських бізнесменів та винахідників;

розвитку культури амбасадорства (державного, бізнесового, культурного, публіч-
ного та молодіжного);

створення умов для навчання топ-політиків, дипломатів та бізнесменів управлін-
ню репутацією країни.

Напрям 7. Інвестиційна привабливість 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: Україна — безпечне та конкурентне середовище з високодохідни-
ми, диверсифікованими та сталими інвестиційними можливостями.

Стратегічні цілі за напрямом:
створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
створення привабливої екосистеми для накопичення та примноження вітчизня-

ного капіталу;
забезпечення дохідного характеру державного інвестування.

Аналіз інвестиційної привабливості України:  
висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Україна програє міжнародну конкуренцію за глобальні інвестиції
Пропозиція іноземного капіталу суттєво скоротиться протягом наступних кількох 

років внаслідок світової пандемії. Така ситуація посилить конкуренцію між країна-
ми за прямі іноземні інвестиції. Згідно з даними Конференції ООН з торгівлі та роз-
витку (UNCTAD), обсяги глобальних прямих іноземних інвестицій у 2020 р. скоро-
тилися на 40 відсотків порівняно з 2019 р. та очікується подальше падіння на 5— 
10 відсотків у 2021 році. Україна не стала винятком — вже за 10 місяців 2020 р. об-
сяги надходження прямих іноземних інвестицій були майже в 20 разів меншими за 
відповідний період попереднього року і сягнули 221 млн. доларів США. Негативні 
економічні показники протягом наступних років та повільне відновлення активнос-
ті інвесторів здатне завдати більшої шкоди, ніж глобальна фінансова криза 2007—
2008 років.

Частка України в світовому обсязі прямих іноземних інвестицій становить близь-
ко 0,1 відсотка, що у рази нижче за інші країни-регіони. Україна поступається іншим 
країнам регіону за якістю роботи судової системи, кредитним рейтингом, політич-
ною та військовою стабільністю, компенсаторними стимулами та, як наслідок, є сис-
тематично недоінвестованою країною. Порівняно з країнами регіону Україна має ви-
щий ризик, проте не компенсує його додатковими стимулами для інвестора. Украї-
на не має єдиної стратегії розвитку секторів економіки, а також чіткої оцінки інвес-
тиційних потреб.

У 2019 році Україна залучила прямі іноземні інвестиції у розмірі 5,8 млрд. доларів 
США, що майже втричі менше за прямі іноземні інвестиції сусідньої Польщі (16 млрд. 
доларів США) того ж року. Крім того, прямі іноземні інвестиції Туреччини у 2019 ро-
ці становили 8,8 млрд. доларів США, Румунії — 6,9 млрд. доларів США, Словаччи-
ни — 2,3 млрд. доларів США. Крім того, прямі іноземні інвестиції України у 2019 ро-
ці були майже втричі меншими за приватні грошові перекази в країну (15,7 млрд. до-
ларів США).

Висновок 2. Рівень ризику інвестицій в Україну вищий за інші юрисдикції-конку-
ренти

Україна має кредитний рейтинг «B» за версією S&P, що відповідає кредитним рей-
тингам країн Центральної Африки та значно поступається у кредитних рейтингах кра-
їнам Центральної Європи (Польщі та Словаччині), з якими повинна конкурувати за ін-
вестиції.

Порівнюючи рівень ризику України з окремими країнами-конкурентами за ре-
гіонами (Центральна та Східна Європа — Польща, країни СНД — Казахстан, Бал-
канський півострів — Болгарія, Близький Схід — Об’єднані Арабські Емірати, Пів-
нічна Африка — Єгипет), можна зробити висновок, що ризик інвестування в Украї-
ну є вищим. Серед зазначених країн міжнародний арбітраж наявний в Казахстані та 
Об’єднаних Арабських Еміратам, в Україні — відсутній. Кредитний рейтинг Польщі 
— А-, Казахстану — BBB-, Болгарії — BBB, Об’єднані Арабські Емірати — АА, Єгипту 
— В, України — В. Щодо усіх зазначених країн, крім Об’єднаних Арабських Еміратів 
та України, інвестори мають змогу отримати актуальні офіційні дані. Щодо політич-
ної стабільності великий вплив на ризик відіграє збройний конфлікт на сході Украї-
ни, проте в усіх зазначених країнах присутні корупційні випадки. Премія країни за ри-
зик в Україні є вищою порівняно із зазначеними країнами — 9,6 відсотка. Для Поль-
щі цей показник становить 1,25 відсотка, для Казахстану — 3,2 відсотка, для Болга-
рії — 2,8 відсотка, для Об’єднаних Арабських Еміратів — 0,73 відсотка, а для Єгипту 
— 8,1 відсотка. Премія ризику власного капіталу в Україні теж значно вища ніж у по-
рівнюваних країнах — 14,8 відсотка. Для Польщі цей показник становить 6,5 відсо-
тка, для Казахстану — 8,5 відсотка, для Болгарії — 8 відсотків, для Об’єднаних Араб-
ських Еміратів — 6 відсотків, а для Єгипту — 13,3 відсотка. Таким чином, ризик Укра-
їни для інвесторів є вищим за порівнювані країни.

Висновок 3. Україна не використовує ефективні інструменти компенсації ризику-
дохідності

Незважаючи на потенційно низьке співвідношення-ризику дохідності, країни ма-
ють змогу його покращити шляхом введення різноманітних стимулів. До них можна 
віднести наявність координаційного органу, відшкодування CAPEX, наявність фон-
ду фондів, податкові стимули, розмір корпоративного податку, наявність податкових 
канікул та індустріальних парків.

Майже в усіх конкурентів України за інвестиції є координаційні органи для інвесто-
рів. Створення фонду фондів, що відсутній в Україні, проте наявний в багатьох краї-
нах світу, може залучати прямі іноземні інвестиції та державні кошти, щоб розподіля-
ти їх серед інвестиційних фондів. Наприклад, у Греції діяльність такого фонду спря-
мована на конкурентний розвиток фондів венчурного капіталу, орієнтованих на під-
тримку малого та середнього бізнесу. В Україні функціонування такого фонду дало б 
змогу з меншим ризиком для інвесторів вкладати кошти у розвиток підприємництва.

Відшкодування CAPEX відбувається у формі зменшення податків на частину суми 
інвестицій та є вагомим важелем зменшення ризиків для інвесторів. Ставка корпора-
тивного податку в Україні близька до середньої по регіону, поступаючись найбільш 
лібералізованим податковим режимам (Угорщина — 9 відсотків, Болгарія — 10 від-
сотків). На відміну від деяких країн регіону (Польща, Чехія) в Україні відсутні спеці-
альні податкові режими для високотехнологічних (ІТ та R&D) індустрій.

Податкові канікули як інструмент податкових пільг в Україні існує, але не є ефек-
тивним. Він застосовується лише до нещодавно створених мікрокомпаній, тому ніяк 
не стимулює нарощування інвестицій у розвиток пріоритетних секторів та індустрій з 
високою доданою вартістю.

Індустріальні парки присутні в усіх проаналізованих країнах-конкурентах. Втім 
успішність та частка таких парків від усієї індустрії суттєво варіюється. Ефективни-
ми є галузеві (наприклад, в Угорщині орієнтовані на автомобільну промисловість) ін-
дустріальні (промислові) парки та такі, що розв’язують проблеми відсутності інфра-
структури в певних зонах (як у Ізраїлі чи Марокко).

Висновок 4. Ключові сектори економіки потребують близько 300 млрд. доларів 
США зовнішніх та внутрішніх інвестицій

Український агропромисловий сектор потребує близько 50 млрд. доларів США до 
2030 року загалом для досягнення належного стану землі, розвитку Agtech та стиму-
лювання R&D. Українська промисловість потребує принаймні 20 млрд. доларів США 
до 2030 року з метою забезпечення модернізації виробничих потужностей та скоро-
чення обсягів викидів шкідливих речовин.

Український видобувний сектор потребує близько 7 млрд. доларів США до 2030 
року для проведення геолого-розвідувальних робіт для нарощування мінерально-си-
ровинної бази. Енергетичний сектор потребує щонайменше 25 млрд. доларів США до 
2030 року для забезпечення заміщення генеруючих потужностей, а також модерніза-
ції енергетичної інфраструктури.

Український ІТ-сектор потребує залучення 70 млрд. доларів США до 2030 року, що 
повинно становити 0,63—0,67 відсотка ВВП, для забезпечення активного зростання.

Український житловий фонд потребує залучення 120 млрд. доларів США до 2030 
року для проведення 100 відсотків реновації всього фонду старого житла.

Висновок 5. Україна може скористатись інструментом амністії капіталу для ви-
ведення внутрішніх фінансових ресурсів з тіні та залучення їх в інвестиційній діяль-
ності країни

Щорічна вартість капіталу, виведеного в офшорні зони, за оцінками, становить 
11—12 млрд. доларів США. За оцінками, за роки незалежності було виведено 148 
млрд. доларів США.

Амністія капіталу застосовується з метою швидкого наповнення бюджету, покра-
щення майбутнього податкового комплаєнсу, зменшення відтоку капіталу тощо. Така 
практика часто застосовується країнами, що розвиваються, в результаті недоліків за-
конодавчої бази. У міжнародній практиці були як успішні кейси амністії капіталу (Іта-
лія), так і ті, що не принесли бажаного результату (Іспанія). Ставки різняться від 2,5 
відсотка (Італія) до 45 відсотків (Індія).

Для України амністія капіталу — це насамперед можливість активізувати капітал, 
що до цього не був задекларований або перебував у тіньовому секторі, та залучити 
його до інвестиційної діяльності.
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Висновок 6. Україна недостатньо утримує капітал, що можна виправити створен-

ням Міжнародного фінансового центру
В іноземних та внутрішніх інвесторів відсутня довіра до законодавства України, що 

стримує приплив капіталу. Україна посідає 58 (із 109) місце за привабливістю кра-
їн для прямих іноземних інвестицій, а Київ не належить до міжнародних фінансових 
центрів. У країні відсутні фінансові установи або єдиний координаційний орган, що 
керувалися б альтернативним правом — британським або ЄС, що найчастіше вико-
ристовуються в міжнародному арбітражі.

Створення Міжнародного фінансового центру Київ (IFCK), що встановлює чіткі 
правила для компаній-емітентів та стає гарантом захисту інвестицій для інвесторів, є 
можливістю для України. IFCK здійснюватиме правовий захист за британським пра-
вом. Одним із ключових завдань IFCK є врегулювання спорів між суб’єктами взаємо-
відносин щодо податкових питань, між емітентом та державою, питань непогашених 
облігацій між емітентом та інвестором, а також невиконання договорів між учасни-
ками IFCK та контрагентами.

Висновок 7. Поточний податок на прибуток не стимулює інвестиційну діяльність 
суб’єктів господарювання України

Податок на прибуток платять лише 5—10 відсотків всіх компаній. 1 відсоток ком-
паній забезпечують 85 відсотків суми надходжень до бюджету від податку на прибу-
ток. 25 відсотків підприємств є збитковими. Накопичені збитки становлять 1,4 трлн. 
гривень станом на 2019 рік. 250—300 млрд. гривень щороку виводяться з України 
через офшорні юрисдикції та інші схеми оптимізації.

Можливості для України — заміна податку на прибуток на податок на виведений 
капітал. Завдяки податку на виведений капітал знизиться податковий тиск на бізнес, 
з’явиться стимул до ведення офіційної звітності та виходу компаній із тіні, що від-
криє доступ до кредитних ресурсів. У перспективі на п’ять років компанії отримають 
4—6 млрд. доларів США на рік додаткових оборотних коштів за рахунок скасуван-
ня податку на прибуток, а річний обсяг детінізованого прибутку становитиме 1,7— 
6,4 млрд. доларів США. Ефект від податку на виведений капітал Введення податку 
на виведений капітал слугуватиме головним інвестиційним проектом України, адже 
дасть найбільш відчутний ефект для економіки з усіх запропонованих реформ.

Завдяки податку на виведений капітал можливе стабільне щорічне економічне 
зростання на 4—5 відсотків, а приплив лише внутрішніх інвестицій може станови-
ти 20—30 млрд. доларів США. Після введення податку на виведений капітал у ком-
паній не буде необхідності оптимізувати витрати, виводити прибутки в офшори то-
що. Частину вивільненого ресурсу буде спрямовано на інвестиції в модернізацію ви-
робництва.

Додаткові інвестиції можуть становити 20—30 млрд. доларів США за п’ять років. 
Номінальний ВВП може зрости на 45—55 млрд. гривень, а додатковий темп прирос-
ту реального ВВП — на 0,9—2,2 відсотка на рік. Розмір номінальної заробітної плати 
може мати 0,9—10,5 відсотка додаткового приросту на рік.

Висновок 8. Фондовий ринок України є мало розвиненим, а також відсутній ефек-
тивний механізм, що стимулює нарощування капіталу (пенсійна реформа, страхова 
медицина, Фонд фондів)

Укpaїнcький фoндoвий ринoк тa ринoк кaпiтaлy перебувають нa пoчaткoвoмy eтaпi 
poзвиткy. У 2015—2019 poкax вiдбyлocь oчищeння фoндoвoгo pинкy, щo дало змогу 
cфopмyвaти бiльш oб’єктивнy oцiнкy йoгo cтaнy тa poзмipiв. Kaпiтaлiзaцiя кoмпaнiй 
Укpaїни нa бipжi тpимaєтьcя нa piвнi близько 3 відсотків (4,5 млрд. доларів США) 
ВВП. Водночас в більш розвинутих країнах Центральної та Східної Європи цей по-
казник значно більший (Польща — 27 відсотків, Угорщина — 20 відсотків, Руму-
нія — 10 відсотків).

В Україні спостерігається відплив капіталу до ринків з належною інфраструкту-
рою. Відсутність довіри до фондового ринку та його інструментів, а також до націо-
нальної валюти та державних органів, які захищають інтереси інвесторів, знижують 
його привабливість. Ринок капіталу України є дещо ізольованим від світового рин-
ку капіталу та фрагментованим — інформація про емітентів надається з різних сис-
тем. Відсутня консолідована інформація про ринок капіталу, а населенню не виста-
чає фінансової обізнаності.

Крім того, розвиток інституційних та роздрібних інвесторів в Україні є повільним. 
Чинна солідарна пенсійна система створює значне навантаження на бюджет та не 
дає стимулу для нарощування капіталу. Співвідношення активів недержавних пенсій-
них фондів до ВВП в Україні становить менше 0,1 відсотка, водночас як в США, Ав-
стралії, Великобританії та інших країнах світу цей показник перевищує 100 відсотків.

Страхові фонди також роблять значний внесок в інвестиційну діяльність країни. 
Варто виокремити діяльність медичних страхових компаній (страхування життя). У 
2019 році страховиками було розміщено 223 млн. доларів США резервів із страху-
вання життя у формі цінних паперів (акції, облігації та державні цінні папери), вод-
ночас як відповідний показник для польських компаній страхування життя становив 
9,3 млрд. доларів США.

На відміну від інших країн, в Україні відсутні інституції, що використовують стра-
тегію «fund of funds» (Фонд фондів), яка базується на утриманні портфеля інших ін-
вестиційних фондів замість безпосереднього інвестування в акції, облігації, інші цін-
ні папери. Інвестування в розвиток та зростання підприємств і стартапів в Україні 
розвивається повільно, в тому числі через відсутність державних механізмів стиму-
лу, таких як Фонд фондів. Натомість зазначений механізм активно використовуєть-
ся країнами світу.

Висновок 9. Відсутність Фонду національного багатства (ФНБ) призводить до не-
ефективного розподілу дивідендів держави

Практика розподілу доходів від користування природними ресурсами серед на-
селення або використання цих надходжень в інвестиційній діяльності та фіскаль-
ній стабілізації є в багатьох країнах світу. В Україні на сьогодні відсутня така прак-
тика. Крім того, в Україні функціонує децентралізоване управління 3600 державних 
підприємств 96 різними органами влади. Велика кількість державних підприємств 
ускладнює управління і секторальну координацію та робить сам процес управлін-
ня непрозорим.

Суверенні інвестиційні фонди — розповсюджена світова практика. Уряди країн 
створюють фонди з метою використання прибутків для майбутньої фіскальної стабі-
лізації, накопичення надходжень від природних ресурсів, витрат на соціальні заходи, 
примноження доходів від надлишків державного бюджету тощо.

Створення структури, що передбачає розподіл національного багатства та центра-
лізоване управління державними підприємствами під єдиною інституцією є можли-
вістю раціонального та соціально орієнтованого використання доходів від користу-
вання природними багатствами та доходів державних підприємств.

Висновок 10. Україна виділяє лише 1,2 відсотка державного бюджету на капіталь-
ні видатки (інвестиції), що в рази менше розвинених країн

Загальний розмір соціальних видатків у 2019 році в Україні — 215 млрд. гривень і 
дорівнює 6,05 відсотка ВВП. Як порівняння, середнє значення для країн ОЕСР — 20,1 
відсотка ВВП, мінімальне — 7,5 відсотка у Мексиці, максимальне — 31,2 відсотка у 
Франції, у Польщі — 21,1 відсотка.

Загальний розмір капітальних видатків (придбання основного капіталу та капі-
тальні трансферти) — 1,2 відсотка ВПП або 43 млрд. гривень. Середній розмір капі-
тальних видатків для країн ОЕСР — 3,8 відсотка або 9 відсотків ВВП.

Висновок 11. Процес відбору державних інвестиційних проектів не є однорідним, 
а відсутність середньострокової державної інвестиційної стратегії зменшує ефектив-
ність бюджетного планування

Мінекономіки щороку інформує всіх головних розпорядників бюджетних коштів 
про існуючу процедуру відбору державних інвестиційних проектів та можливість їх 
подання до Мінекономіки до 1 березня для участі у відборі на плановий та наступний 
за плановим два бюджетних періоди Міжвідомчою комісією з питань державних ін-
вестиційних проектів.

Щороку на підставі показників державних інвестиційних проектів, поданих голо-
вними розпорядниками бюджетних коштів, Мінекономіки надає Мінфіну прогнозні 
загальні обсяги фінансування державних інвестиційних проектів на плановий та на-
ступні за плановим два бюджетних періоди.

Відповідно до статті 331 Бюджетного кодексу України центральний орган вико-
навчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного 
і соціального розвитку, за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюдже-
ту у тритижневий строк після схвалення Бюджетної декларації Кабінетом Міністрів 
України готує пропозиції щодо розподілу обсягу державних капітальних вкладень на 
розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на середньостроковий 
період між головними розпорядниками бюджетних коштів за результатами відбору 
державних інвестиційних проектів.

Відбір державних інвестиційних проектів здійснюється Міжвідомчою комісією з 
питань державних інвестиційних проектів у порядку, встановленому Кабінетом Мі-
ністрів України, та на підставі поданих до Мінекономіки головними розпорядниками 
бюджетних коштів державних інвестиційних проектів.

Не менше 70 відсотків державних капітальних вкладень спрямовується на продо-
вження (завершення) реалізації розпочатих державних інвестиційних проектів від-
повідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів.

При цьому потребує вирішення на законодавчому рівні питання щодо заборони 
фінансування державних інвестиційних проектів без процедури та правил відбору 
(шляхом внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України).

На підставі даних звіту з ефективності управління державними фінансами від 20 
листопада 2019 р. попередня оцінка у 2015 році із застосування державних видатків 
та фінансової підзвітності PEFA становила D+, поточна оцінка у 2019 році станови-
ла С+, що свідчить про покращення рейтингу управління державними інвестиціями.

Для покращення системи управління державними інвестиціями Мінекономіки за 
підтримки Світового банку планує реалізувати проект технічної допомоги, зокрема 
спрямований на запровадження автоматизації процесів управління державними ін-

вестиціями та моніторингу середньострокового портфеля державних інвестицій на 
національному рівні, що сприятиме удосконаленню організаційних аспектів та підви-
щенню прозорості реалізації проектів.

Висновок 12. Інвестиційний сектор зазнав значних втрат внаслідок збройної агре-
сії Російської Федерації проти України.

Тимчасова окупація Російською Федерацією частини території Донецької та Лу-
ганської областей, а також анексія території Автономної Республіки Крим та м. Се-
вастополя спричинила ряд значних структурних зрушень в національній економіці, 
зокрема відплив інвестицій, та справила чималий вплив на національну економіку 
загалом.

За даними Мін’юсту, сума прямих збитків у вигляді втрат активів, заподіяних тим-
часовою окупацією, становила (в цінах за 2013 рік) 950 млрд. гривень. Ринкова вар-
тість незаконно захопленою державою-агресором матеріально-сировинної бази в 
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі для України становила ще 126,8 млрд. 
гривень.

Імідж регіону як небезпечного на цей час не дає можливості для довгострокового 
планування та знижує готовність потенційних інвесторів інвестувати в розвиток біз-
несу, що спричиняє масовий відплив працездатного населення та капіталу з терито-
рій, прилеглих до тимчасово окупованих, а також посилює міграційне навантаження 
інших регіонів внаслідок вимушеного внутрішнього переміщення населення.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Створити необхідні умови для залучення інвестицій»:
Україна поступається країнам регіону за якістю роботи судової системи, кредит-

ним рейтингом, політичною та військовою стабільністю;
Україна має високий ризик інвестування, який не компенсується додатковими 

стимулами;
низький рівень підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації проти України.
За стратегічною ціллю 2 «Створити привабливу екосистему для накопичення та 

примноження вітчизняного капіталу»:
відсутні довіра до законодавства і фінансових установ, які гарантують захист ін-

вестицій;
податок на прибуток сплачують лише 5—10 відсотків підприємств, а 1 відсоток 

підприємств забезпечують 85 відсотків бюджетних надходжень від приватних під-
приємств;

відсутні умови для розвитку інституційної та роздрібної інвестиційної діяльності 
(зокрема, за рахунок недержавних пенсійних фондів та ринку страхування).

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечити дохідний характер державного інвестування»:
недостатнє обговорення та привернення громадської думки до інвестиційних про-

ектів;
відсутнє середньо- або довгострокове державне інвестиційне планування;
ініціаторам процесу інвестиційних проектів недостатньо фінансових та кадрових 

ресурсів для розробки якісного проекту;
відсутність надійних стандартних даних для коректної та послідовної оцінки ін-

вестиційних проектів;
закладений низький відсоток зміни витрат (зміна на 10 відсотків і більше), за яко-

го оновлюється або переглядається проект;
конкурсний відбір проходить лише третина державних інвестиційних проектів.

Стратегічний курс державної політики щодо  
підвищення інвестиційної привабливості

За стратегічною ціллю 1 «Створити необхідні умови для залучення інвестицій»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Стимулювання  
зовнішніх інвестицій

забезпечення впровадження кампанії із просування ін-
вестиційного потенціалу України та її сильних сторін
забезпечення дотримання формальних критеріїв (ін-
фляція, податкове навантаження тощо) суверенних кре-
дитних рейтингів для підвищення в них позиції України

2. Створення ефективних 
інструментів залучення 
зовнішніх інвесторів

забезпечення впровадження механізмів податкових 
пільг інвесторам (податкові канікули, відшкодування 
частини капітальних інвестицій, спеціальні податкові ре-
жими) у більшості секторів економіки
розширення та створення нових індустріальних парків, 
створення умов для ведення бізнесу в межах індустрі-
ального парку

3. Запровадження пілот-
ного режиму стимулю-
вання інвестиційної та ін-
новаційної діяльності на 
територіях Донецької та 
Луганської областей, на 
яких органи державної 
влади здійснюють свої 
повноваження в повно-
му обсязі

пілотне впровадження нових завдань та підходів, викла-
дених у Стратегії, на територіях Донецької та Луганської 
областей, на яких органи державної влади здійснюють 
свої повноваження в повному обсязі
створення трьох типів моделей територій, що перед-
бачатимуть стимулюючі умови у сфері оподаткуван-
ня, кредитування та митної політики для кожного окре-
мого типу: у громадах, прилеглих до тимчасово окупо-
ваних територій; на всій території Донецької та Луган-
ської областей; на території окремих виробничих та ре-
креаційних кластерів, зокрема інноваційних та індустрі-
альних парків
запровадження нових інструментів захисту інвести-
цій, зокрема відкриття філіалів міжнародних комерцій-
них арбітражів з розповсюдженням їх юрисдикцій на 
території пріоритетного розвитку Донецької та Луган-
ської областей
створення системи страхування від військових та полі-
тичних ризиків
сприяння закріпленню на законодавчому рівні незмін-
ності умов оподаткування господарської діяльності ін-
весторів
утворення Фонду консорціумного фінансування для ін-
вестування проектів розбудови транспортної, енерге-
тичної та комунальної інфраструктури

За стратегічною ціллю 2 «Створити привабливу екосистему для накопичення та 
примноження вітчизняного капіталу»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Ідентифікація капіталу активізація тіньового капіталу в інвестиційній діяльності 
України шляхом введення нульової декларації

2. Утримання капіталу забезпечення утримання капіталу в країні шляхом 
створення Міжнародного фінансового центру Київ 
(International Financial Center Kyiv)
лібералізація транскордонних платежів для іноземних 
та локальних компаній, а також вибудування стосунків 
з європейськими банками з чітким регулюванням про-
цедур запобігання відмивання доходів, вхідних та вихід-
них платежів

3. Підвищення ефектив-
ності використання  
капіталу

стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання України за рахунок введення податку на ви-
ведений капітал замість податку на прибуток
надання фінансовим компаніям можливості залучати 
інвестиції не лише від професійних організацій та фон-
дів, а і від приватних інвесторів
розширення кількості можливих джерел фінансуван-
ня для створення та розвитку компаній, а саме надання 
можливості формування уставного фонду компаній за 
рахунок залучених коштів

4. Нарощування капіталу забезпечення впровадження накопичувальної пенсійної 
системи в Україні
забезпечення впровадження страхової медицини в 
Україні
забезпечення впровадження дворівневої платформи 
(малий та середній бізнес та великий бізнес) та меха-
нізму спрощеної процедури випуску акцій малого та се-
реднього бізнесу
консолідація та надання інформації про емітентів та 
гравців фондового ринку в єдиній системі
забезпечення поширення інформації про фондовий ри-
нок та підвищення фінансової обізнаності населення 
шляхом створення інформаційних платформ, надання 
публічних даних
забезпечення розвитку ринку альтернативного креди-
тування — надання можливості альтернативним плат-
формам щодо кредитування

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечити дохідний характер державного інвестування»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Покращення  
управління державними 
інвестиціями

впровадження Національної інвестиційної стратегії 
строком на п’ять років, що міститиме чіткі та вимірюва-
ні ключові показники ефективності
впровадження інформаційної системи управління дер-
жавним бюджетом, що включає фіскальні заходи з 
формування бюджету, виконання та подання звітності
забезпечення конкурентного процесу відбору та обґрун-
тування видатків на державну інвестиційну діяльність 
— усі інвестиційні проекти повинні проходити конкурс-
ний відбір 

2. Покращення розро-
блення та економічно-
го аналізу інвестиційних 
проектів

підвищення прозорості процесу ініціації державних ін-
вестиційних проектів шляхом розкриття повної інфор-
мації та змісту відхилених концептуальних записок
забезпечення більшого залучення громадської думки до 
обговорення інвестиційних проектів
підвищення рівня відповідальності розпорядників бю-
джетних коштів за проведення державної експертизи

3. Оптимізація процеду-
ри відбору інвестиційних 
проектів

впровадження бальної системи оцінки (процес аналі-
тичної ієрархії) проектів для незалежності вибору під 
час відбору
підвищення інституційної спроможності Мінекономіки 
для удосконалення процесу управління державними ін-
вестиційними проектами

4. Запровадження  
моніторингу інвестицій-
них проектів

впровадження централізованої системи моніторингу ве-
ликомасштабних інвестиційних проектів для своєчасно-
го виявлення проектів із високим ризиком виникнення 
проблем під час їх реалізації та своєчасного вжиття не-
обхідних заходів

5. Запровадження нових 
механізмів державного 
інвестування

Cтворення державного Фонду фондів (державне спів-
фінансування інвестиційних фондів, що вже отримали 
зобов’язання від обмеженого переліку першокласних 
іноземних інвесторів)

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Створити необхідні умови для залучення інвестицій»:
покращення позиції України у міжнародному рейтингу ризику країн Організації 

економічного співробітництва та розвитку (OECD country risk classification) — до 5 (в 
найближчий рік), надалі — до 4 групи ризикованості;

покращення позиції України в міжнародних рейтингах S&P і Fitch: до ВВ до кінця 
2022 року, до ВВ + до 2024 року, до B до 2030 року;

збільшення чистого притоку прямих іноземних інвестицій не менш як до 15 млрд. 
доларів США на рік, починаючи з 2025 року.

За стратегічною ціллю 2 «Створити привабливу екосистему для накопичення та 
примноження вітчизняного капіталу»:

збільшення капіталізації фондового ринку України до 40 відсотків ВВП;
збільшення обсягів активів накопичувального пенсійного забезпечення до 25 від-

сотків ВВП;
збільшення валового нагромадження основного капіталу до не менше як 20 від-

сотків ВВП.
За стратегічною ціллю 3 «Забезпечити дохідний характер державного інвестування»:
збільшення обсягів публічних фінансів, вкладених у державні інвестиційні проек-

ти з позитивною фінансовою та економічною віддачею;
збільшення частки проектів, виконаних у рамках державно-приватного партнер-

ства, у загальному переліку проектів з управління державною власністю;
збільшення частки державних інвестиційних проектів, що проходять конкурсний 

процес відбору до 100 відсотків.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу створити необхідні передумови для 
залучення інвестицій та забезпечити довгострокове економічне зростання шляхом:

підвищення припливу інвестицій;
зменшення державних витрат через оптимізацію процесу відбору, реалізації та 

моніторингу державних інвестиційних проектів;
збільшення внутрішніх фінансових ресурсів через забезпечення розвитку фондо-

вого ринку, страхової медицини та накопичувальної пенсійної системи.
Напрям 8. Інформаційно-комунікаційні технології 

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: Україна — найбільший виробник і постачальник інформаційно-ко-

мунікаційних продуктів у Європі та європейський центр із виконання науково-дослід-
них та дослідно-конструкторських робіт.

Стратегічні цілі за напрямом:
створення привабливих умов для працевлаштування висококваліфікованих фа-

хівців і стимулювання розвитку конкурентної та глобальної освіти у сфері інформа-
ційних технологій;

забезпечення розвитку конкурентного ринку телекомунікацій, який надає висо-
коякісні ІКТ-сервіси;

створення кращого в регіоні середовища для виробнцтва технологічних продук-
тів та реалізації стартапів;

сприяння розвитку іміджу України як найпотужнішого ІТ-центру в Європі.
Аналіз сфери інформаційно-комунікаційних  

технологій: висновки та ключові аспекти
Висновок 1. Кількість українських ІТ-фахівців зростає, однак попит на висококва-

ліфікованих спеціалістів не задоволений повною мірою.
Сектор ІТ налічує понад 200 тис. спеціалістів — друге місце у регіоні Центрально-

Східної Європи. При цьому за чотири роки кількість фахівців подвоїлась. Українська 
освіта щороку випускає близько 27 тис. ІТ-фахівців, що значно більше за показни-
ки Польщі (17 тис.), Румунії (8 тис.) чи Болгарії (4 тис.). Нішу ІТ-освіти заповнює не-
формальна освіта та підготовчі курси — їх щороку проходять понад 43 тис. україн-
ців. Навіть такі цифри не задовольняють внутрішній попит. Жінки становлять лише  
25 відсотків усіх ІТ-спеціалістів, однак їх частка поступово зростає.

Щороку Україна втрачає 3—4 відсотки своїх ІТ-фахівців через трудову міграцію. 
Разом з тим кількість ІТ-фахівців, які приїжджають працювати в Україну, незначна.

Стрімке зростання кількості фахівців створило істотні дисбаланси у їх структурі: 
38 відсотків з них мають мінімальний досвід, і лише 14 відсотків мають вагомий до-
свід у зазначеній сфері. У перспективних та наукоємних сферах ІТ кількість фахівців 
з достатніми компетенціями є незначною. Лише 4 відсотки українських ІТ-фахівців 
можуть працювати у сфері великих даних (далі — Big data), а 1,3 відсотка — з Інтер-
нетом речей (далі — IoT). Відповідно до Індексу глобальної конкурентоспроможнос-
ті, за показником «якість людського капіталу», Україна перебуває на достатньо ви-
сокому рівні (39 місце) та порівнювана з іншими лідерами субрегіону (Польща — 35 
місце). Втім, більшість програм, які готують ІТ-фахівців, не збалансовані та відірва-
ні від потреб ринку.

Висновок 2. Низька швидкість та недостатнє покриття Інтернетом гальмує повно-
цінний розвиток сектору інформаційно-комунікаційних технологій.

В Україні достатньо високий рівень доступу до мобільного зв’язку. У 2018 році бу-
ло зареєстровано 1,21 активних sim-карт на одного мешканця. Цей показник майже 
відповідає рівню Німеччини (1,3) та Польщі (1,33).

Водночас через пізній запуск технології 4G Україна досі залишається серед країн з 
найменшим покриттям швидкісним мобільним Інтернетом у регіоні. Мобільні опера-
тори заявляють, що покриття 4G становить 83 відсотки, що на 13 відсотків менше по-
рівняно із ЄС (96 відсотків). На даний момент змінено методику оцінки покриття, що 
призведе до зміни показників. За даними GFk Ukraine, рівень проникнення фіксова-
ного широкосмугового доступу в Україні становить 56,5 відсотка домогосподарств, 
що значно нижче за середній рівень в ЄС (78 відсотків згідно з DESI 2020).

Україна має один з найдоступніших рівнів доступу до мобільного та фіксованого 
Інтернету у світі. Низька ціна трафіку створює сприятливі умови для розвитку елек-
тронної комерції та доступності державних онлайн-послуг. Україна має один з найгір-
ших показників середньої швидкості мобільного інтернету (25,5 Мб/с). За цим показ-
ником Україна поступається Туреччині та Польщі, а порівняно з Угорщиною та Норве-
гією відставання становить 1,5 та 3 рази відповідно. Згідно з інформаційними мате-
ріалами Opensignal, повільна швидкість є одним із ключових бар’єрів до розширення 
споживання онлайн-послуг. Середня швидкість фіксованого широкосмугового до-
ступу в Україні складає 60,6 Мб/с, що повільніше, ніж у більшості країн Європи. Укра-
їна поступається цим показником Румунії більш як у 3 рази, а Польщі — майже в 2.

Висновок 3. Незважаючи на високі темпи зростання, український ІТ-сектор не ви-
користовує весь свій потенціал виробництва ІТ-продуктів.

У 2019 році сектор ІТ становив 5,8 млрд. доларів США, що дорівнює 4,5 відсо-
тка ВВП. При цьому темпи зростання ІТ-сектору є одними з найвищих в економіці — 
20—25 відсотків щороку. Українські ІТ-компанії за 2019 рік сплатили 16,7 млрд. гри-
вень податків до бюджету, а обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб на 
одного зайнятого в ІТ був в 3—4 рази вище за середній показник в Україні.

Водночас близько 68 відсотків українських ІТ-фахівців працюють у компаніях, які 
орієнтовані на аутсорс-послуги, 17 відсотків — на дослідження та виготовлення про-
дукту для однієї компанії і лише 15 відсотків створюють власний продукт. У сусід-
ній Білорусі виробництвом готового продукту займаються 42 відсотки фахівців, а в 
Польщі цей показник перевищує 68 відсотків.
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ДОКУМЕНТИ
Крім того, незважаючи на те, що чотири компанії українського походження отри-

мали статус «єдинорогів» (їх капіталізація перевищила 1 млрд.), вони зареєстровані 
в інших юрисдикціях, що зменшує рівень виробленої в Україні доданої вартості, по-
даткових надходжень та негативно впливає на імідж України як ІТ-центру.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Створення привабливих умов для працевлаштування 

висококваліфікованих фахівців і стимулювання розвитку конкурентної та глобаль-
ної ІТ-освіти»:

слабка координація між ІТ-сектором та освітньою галуззю;
недостатня кількість українських висококваліфікованих розробників;
брак фахівців у перспективних сферах (Big data, ІоТ, штучний інтелект);
відсутність якісної освітньої програми у сфері ІТ (STEM-освіта) у закладах загаль-

ної середньої освіти, концентрація STEM-програм у Києві та містах — обласних центрах;
збереження гендерних стереотипів, що зумовлюють низьке залучення жінок до 

ІТ-сфери та STEM-освіти;
відплив висококваліфікованих фахівців в інші країни;
складна та зарегульована процедура наймання іноземних фахівців;
не адаптована до іноземців ДМС.
За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення розвитку конкурентного ринку телекому-

нікацій, який надає високоякісні ІКТ-сервіси»:
ускладнені умови доступу до об’єктів інфраструктури та земельних ділянок;
спектральні коефіцієнти створюють нерівні умови та блокують інвестиції в но-

ві спектральні активи;
відсутнє регулювання обов’язкових вимог до надання сервісу та дотримання міні-

мальної швидкості Інтернету;
занижені допустимі норми випромінювання для базових станцій;
стрімке і непрогнозоване зростання рентної плати за користування радіочастот-

ним ресурсом України;
висока плата за радіочастотний моніторинг;
рівень оподаткування телекомунікаційних послуг у 1,5 раза вище за середній в 

Європі;
ускладнена процедура розрахунків залишком мобільного рахунка;
наявність цифрового розриву між містом та селом;
відсутня національна платформа, що відображає якість телекомунікаційних сер-

вісів окремих провайдерів, та карта доступності послуг широкосмугового доступу до 
Інтернету.

За стратегічною ціллю 3 «Створення кращого в регіоні середовища для виробни-
цтва технологічних продуктів та реалізації стартапів»:

відсутність ІТ-екосистем для співпраці та обміну розробками, недостатньо розви-
нені державні програми підтримки стартапів;

низька частка виробництва готових продуктів в ІТ-секторі;
відсутність режиму спрощеного оподаткування для ІТ-сектору (IP box);
зловживання та незаконне втручання посадових осіб правоохоронних та контро-

люючих органів у діяльність ІТ- компаній;
недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності;
відсутність правового регулювання питання використання штучного інтелекту;
нестабільна податкова політика та регуляторне середовище;
обмежений функціонал платіжних систем (PayPal).
За стратегічною ціллю 4 «Сприяння розвитку іміджу України як найпотужнішо-

го ІТ-центру в Європі»:
недостатній маркетинг та слабке просування на міжнародному ринку ІТ-продуктів, 

особливо з високою доданою вартістю;
недостатні іноземні інвестиції в українські стартапи, особливо на початкових фа-

зах розвитку (А/В);
слабкі регуляторні переваги порівняно з іншими юрисдикціями, що спеціалізу-

ються на ІТ;
відсутність іміджу ІТ-центру Європи.

Стратегічний курс напряму «Інформаційно- 
комунікаційних технологій»

За стратегічною ціллю 1 «Створення привабливих умов для працевлаштування 
висококваліфікованих фахівців і стимулювання розвитку конкурентної та глобаль-
ної ІТ-освіти»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Підвищення кількості 
ІТ-фахівців

збільшення підготовки ІТ-фахівців у закладах фахової 
передвищої освіти, вищої освіти, включаючи державне 
(регіональне) замовлення 
залучення ІТ-фахівців до викладання у закладах фахо-
вої передвищої освіти, вищої освіти 
впровадження програм післядипломної освіти для здо-
буття нової професії розробника, тестувальника, керів-
ника проекту, включаючи державне (регіональне) за-
мовлення 
започаткування освітніх програм з ІТ для здобувачів за-
гальної середньої освіти 
створення нових освітніх програм закладів фахової пе-
редвищої освіти, вищої освіти за перспективними на-
прямками (ІоТ, штучний інтелект, аналіз інформації то-
що) 
масштабування програми із залучення жінок до STEM-
освіти, реалізація інформаційних кампаній, спрямова-
них на зміну гендерних стереотипів щодо вибору про-
фесії

2. Підвищення якості ІТ-
освіти

у системі державних закладів освіти: створення кон-
тенту для навчання цифровим та ІТ-навичкам, створен-
ня плану переліку необхідних навичок для всіх цільо-
вих груп 
у системі неформальної освіти: спрощення ліцензуван-
ня, розміщення замовлення через систему МОН, за-
провадження державно-приватного партнерства у час-
тині використання приміщень, впровадження податко-
вих стимулів 
розроблення системи вимірювання, сертифікації і гар-
монізації цифрових та ІТ-навичок 
розширення для безробітних програм перепідготовки та 
підвищення кваліфікації з ІТ-професій 
розроблення і затвердження професійних стандартів з 
ІТ-професій 
проведення заходів з популяризації ІТ-освіти та цифро-
вих навичок 
модернізація наявних та розроблення нових STEM-
програм в освітніх програмах (в тому числі розроблення 
програми з розвитку ІТ-підприємництва) 
створення (за участю суб’єктів підприємництва) освітніх 
фондів для розвитку професійних навичок у сфері ІТ 

3. Налагодження співп-
раці суб’єктів підприєм-
ництва з закладами ви-
щої освіти

створення стимулів для співпраці суб’єктів підприємни-
цтва з закладами вищої освіти, стимулювання програм 
корпоративної соціальної відповідальності на базах за-
кладів вищої освіти через пільгові режими 
стимулювання кластерних інвестицій для збільшення 
високотехнологічного виробництва в межах країни 
комерціалізація наукових рішень Національної акаде-
мії наук 
створення офісів з працевлаштування в закладах ви-
щої освіти

4. Спрощення процеду-
ри залучення іноземних 
фахівців

щорічне включення до квоти імміграції висококвалі-
фікованих спеціалістів та робітників, гостра потре-
ба в яких є відчутною для національної економіки, ІТ-
фахівців 
лібералізація міграційної політики щодо працевлашту-
вання іноземців 
створення єдиного веб-порталу з вичерпною інформа-
цією про вимоги та квоти на імміграцію за кожним регі-
оном, а також гарячої лінії консультацій 
запровадження можливості електронного подання до-
кументів та розширення переліку установ для подання 
заяв у паперовій формі 
скорочення граничних строків розгляду та перевірки 
документів 
скасування вимоги про отримання довгострокової візи 
для отримання посвідки на тимчасове проживання для 
іноземців, які перебувають на території України на за-
конних підставах 
спрощення процедури отримання посвідки на тимчасо-
ве проживання (посвідки на постійне проживання) для 
іноземців, які є членами сім’ї фахівця 
впровадження е-резидентства, яке передбачає затвер-
дження податкового резидентства України, допомогу у 
відкритті компанії тощо (у рамках спеціального право-
вого режиму для IT-індустрії Дія Сіті)

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення розвитку конкурентного ринку телекому-
нікацій, який надає високоякісні ІКТ-сервіси»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Покращення  
телекомунікаційної  
інфраструктури

спрощення процедури оренди державного та комуналь-
ного майна, спрощення отримання доступу до держав-
ної та комунальної інфраструктури 
розроблення рекомендацій та критеріїв для проведен-
ня процедур закупівель робіт і послуг з побудови нової 
інфраструктури (зокрема, враховуючи параметри швид-
кості Інтернету та мережевий ефект) 
сприяння запровадженню нових технологій у галузі те-
лекомунікацій 
підтримка побудови телекомунаційної інфраструктури в 
комерційно невигідних регіонах 
подолання цифрового розриву між містом і селом шля-
хом підключення об’єктів соціальної інфраструктури до 
фіксованого швидкісного Інтернету

2. Оптимізація тарифів 
та ренти за радіочастот-
ний ресурс

створення інформаційно-аналітичної системи для циф-
рової взаємодії регулятора і постачальників телекомуні-
каційних послуг 
збільшення допустимих норм випромінювання для ба-
зових станцій 
спрощення процедури отримання ліцензій на користу-
вання радіочастотним ресурсом 
створення єдиного порядку збору інформації і регуляр-
на публікація наборів даних щодо радіочастотного ре-
сурсу на базі НКРЗІ 
скасування спектральних коефіцієнтів, які викривля-
ють конкуренцію та блокують інвестиції в нові спек-
тральні активи 
запровадження Фонду універсальної послуги з відраху-
ваннями на рівні європейських бенчмарків 
розширення діапазону радіочастотного ресурсу для 
впровадження новітніх радіотехнологій — 4G, 5G тощо, 
у тому числі шляхом вивільнення (конверсії) відповід-
них діапазонів частот 
створення онлайн-платформи з інформацією про вико-
ристання радіочастотного ресурсу

3. Покращення законо-
давства та регулювання 
сектору

затвердження оновленого переліку показників якості 
та їх граничних нормованих рівнів для мереж рухомого 
(мобільного) зв’язку стандартів UMTS, LTE, 5G та їх по-
дальших релізів 
запровадження обов’язкових вимог щодо надання сер-
вісу доступу до Інтернету (наявність сертифікованої бі-
лінгової системи, телефонна сервісна підтримки 24/7, 
перерахунок абонплати у разі прострочення відновлен-
ня роботи сервісу)

За стратегічною ціллю 3 «Створення кращого в регіоні середовища для виробни-
цтва технологічних продуктів та реалізації стартапів»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Підвищення доступу  
ІТ-компаній до інвестицій

розширення варіантів фінансування від Українсько-
го фонду стартапів та збільшення його бюджету до 20 
млн. доларів США 
звільнення від оподаткування грантів на створення тех-
нологічних продуктів 
врегулювання діяльності «бізнес-ангелів» і «краудфан-
дингу» 
удосконалення правових передумов для реального 
функціонального ринку цінних паперів 
створення умов для функціонування онлайн-платфор-
ми на «блокчейн» із смартконтрактами 
створення державної грантової програми дофінансуван-
ня проектів, які успішно залучають кошти на внутріш-
ньому і зовнішньому ринку

2. Забезпечення розвитку 
ІТ-екосистеми

врегулювання особливого податкового та правового ре-
жимів для резидентів Дія Сіті
організація взаємодії спеціального правового режи-
му для IT-індустрії Дія Сіті з регіональними та інозем-
ними екосистемами для доступу резидентів до досві-
ду та технологій

3. Створення сприятливо-
го податкового режиму

перехід до наступного порядку оподаткування: податок 
на виведений капітал (ставка 10 відсотків), податок на 
доходи фізичних осіб (5 відсотків) + єдиний соціальний 
внесок + військовий збір 
запровадження перехідного періоду до нового режиму 
оподаткування для детінізації ІТ-сектору 
встановлення мораторію до 2035 року на перегляд по-
датків і на будь-яке погіршення умов оподаткування  
ІТ-бізнесу (виняток — перехідний період) 
коригування податкового режиму для ІТ-сектору з ура-
хуванням конкурентних юрисдикцій

4. Оптимізація  
законодавства

врегулювання питань укладення публічних ліцензій на 
комп’ютерні програми 
виконання міжнародних зобов’язань України у сфері за-
хисту персональних даних щодо імплементації правових 
норм та стандартів, зокрема законодавства ЄС 
врегулювання віртуальних активів та банківських послуг 
для їх постачальників

За стратегічною ціллю 4 «Сприяння розвитку іміджу України як найпотужнішо-
го ІТ-центру в Європі»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Регулювання  
інноваційних технологій

врегулювання питань використання штучного інтелекту, 
зокрема вимог до якості інформації, яка використову-
ється під час  «навчання» штучного інтелекту, інформу-
вання громадян про їх взаємодію з штучним інтелектом, 
контрольованість та можливості реагувати на помилки 
штучного інтелекту тощо 
врегулювання технічних стандартів, конфіденційнос-
ті даних, ліцензування провайдерів у сфері Інтерне-
ту речей 
усунення регуляторних та інших обмежень для функ-
ціонування основних платіжних систем (у тому чис-
лі PayPal)

2. Просування  
українських продуктів  
на зовнішніх ринках

створення платформи SandBox для технологічних сфер 
таких галузей, як медицина, фінанси, сільське госпо-
дарство (MedTech, FinTech, AgroTech), у рамках спеці-
ального правового режиму для IT-індустрії Дія Сіті 
просування ІТ-продуктів через експортні офіси, торго-
вельні представництва тощо 
використання наявних офіційних та неофіційних дер-
жавних каналів для просування міжнародного іміджу 
України як ІТ-держави 
відкриття в Україні філій кращих світових університе-
тів та дослідницьких центрів, які приваблюватимуть сту-
дентів з усієї Європи 
виконання спільних науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт в ІТ-сфері, зокрема сферах 
AgroTech, FinTech, Big data) 
забезпечення сприятливих умов для побудови вели-
ких центрів обробки даних: як для хмарних сервісів, так 
і корпоративних

Цільові індикатори — 2030

За стратегічною ціллю 1 «Створення привабливих умов для працевлаштування 
висококваліфікованих фахівців і стимулювання розвитку конкурентної та глобаль-
ної ІТ-освіти»:

700 тис. фахівців зайняті в ІКТ-сфері;
зростання частки жінок серед спеціалістів ІТ-сектору до 40 відсотків;
5 тис. ІКТ-фахівців з інших країн щороку приїжджають працювати в Україну;
400—450 тис. висококваліфікованих фахівців (рівня senior) зайняті в ІКТ-сфері;
понад 30 відсотків ІКТ-фахівців мають навички у сфері штучного інтелекту, Інтер-

нету речей чи великих даних.
За стратегічною ціллю 2 «Сприяння розвитку конкурентного ринку телекомуніка-

цій, який надає високоякісні ІКТ-сервіси»:

99 відсотків закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самовряду-
вання підключені до фіксованого широкосмугового доступу із швидкістю не менш 
як 1 Гбіт/с;

99 відсотків населення України забезпечено технічною можливістю підключення 
до фіксованого широкосмугового доступу із швидкістю 1 Гбіт/с;

75 відсотків домогосподарств користуються фіксованим широкосмуговим досту-
пом до Інтернету із швидкістю не менш як 100 Мбіт/с;

наявність мобільного широкосмугового доступу із швидкістю не менш як 50 
Мбіт/с, забезпечена для 95 відсотків населення України.

За стратегічною ціллю 3 «Створення кращого в регіоні середовища для виробни-
цтва технологічних продуктів та реалізації стартапів»:

50 відсотків працівників ІТ-сектору зайняті у компаніях — виробниках готового 
продукту;

20 компаній отримали статус «єдинорогів»;
обсяг доданої вартості, що створюється в ІТ-секторі, становить 28 млрд. дола-

рів США.
За стратегічною ціллю 4 «Сприяння розвитку іміджу України як найпотужнішо-

го ІТ-центру в Європі»:
обсяг експорту ІТ-послуг становить 15,5 млрд. доларів США;
обсяг іноземних інвестицій в ІТ-сектор становить не менше 5 млрд. доларів США 

на рік;
20 міжнародних компаній-розробників сегменту високої якості функціонують в 

Україні.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу Україні зайняти лідерські позиції на єв-
ропейському ринку ІТ-послуг шляхом:

збільшення обсягів виробництва та експорту ІТ-послуг;
зростання продуктивності праці всередині ІТ-сектору і зростання частки створе-

ного готового продукту;
перенесення міжнародних та повернення українських стартапів до української 

юрисдикції.
Напрям 9. Агропромисловий сектор та харчова промисловість 

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: Україна — один з глобальних центрів продовольчої безпеки, світо-

вий лідер з постачання продуктів харчування з високою доданою вартістю та техно-
логічно інтенсивних сервісів для агропромислового сектору.

Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення проведення стимулюючої та дорадчої аграрної політики;
забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою (земля, зрошувальні систе-

ми, фінанси, освіта та наука, транспорт, потужності зберігання);
створення умов для виробників щодо можливості забезпечення доступними мате-

ріально-технічними ресурсами;
збалансування виробництва високо- та низькомаржинальних продуктів для збіль-

шення прибутковості сектору;
сприяння розвитку та повноцінному забезпеченню ринку для функціонування пе-

реробки;
оптимізація збуту продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках;
забезпечення виробництва та експорту безпечної та здорової сільськогосподар-

ської та харчової продукції.
Аналіз агропромислового сектору: висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Ефективна державна політика є важливою передумовою розвитку аг-
ропромислового сектору

До вересня 2019 р. за формування та реалізацію державної політики в агропро-
мисловому секторі відповідало Мінагрополітики. Після ліквідації Мінагрополітики 
функції формування та реалізації державної політики у сільському господарстві по-
кладено на Мінекономіки. Це рішення викликало багато дискусій серед представни-
ків бізнесу та експертів ринку.

Наприкінці 2020 року прийняте рішення щодо відновлення Мінагрополітики. Цей 
крок допоможе побудувати більш ефективну стимулюючу та дорадчу аграрну полі-
тику.

Для розвитку аграрного сектору України та розв’язання галузевих проблем не-
обхідно запроваджувати системність, прогнозованість, обґрунтованість та ефектив-
ність у формуванні та реалізації державної політики у сфері сільського господар-
ства та розвитку села, забезпечити довіру та взаємодію держави, бізнесу та суспіль-
ства, посилити інституційну спроможність системи державного управління, покра-
щити принципи та засоби моніторингу і оцінювання державної політики.

Іншим важливим напрямом державної політики є регулювання відносин стосов-
но найважливішого ресурсу для агропромислового сектору — землі, на який довгий 
час було накладено мораторій на продаж. Обіг землі в Україні буде офіційно запуще-
ний з 1 липня 2021 року.

Відповідний закон передбачає ряд серйозних обмежень, таких як обмеження 
площ придбання землі в одні руки, заборона на продаж землі іноземцям, що безпо-
середньо вплине на справедливу вартість землі.

За прийнятою Урядом моделлю ринку землі ціна за 1 гектар, за оцінкою, зросте до 
2354 доларів США на 10 рік після впровадження реформи. Загальний економічний 
ефект становитиме 14 млрд. доларів США додаткового ВВП за 10 років. Проте це зна-
чення не є максимально можливим. Економічний ефект може сягнути 85 млрд. дола-
рів США за умови відповідної державної підтримки розвитку ринку землі.

Держгеокадастр — центральний орган виконавчої влади, де вже відбуваються по-
зитивні зміни на фоні впровадження земельної реформи: проведений технічний ау-
дит (встановлено, що 5 млн. гектарів земель було незаконно виведено), виявлені не-
ефективні процеси на 54 підприємствах у структурі та готується нова структура, ство-
рений онлайн-реєстр геопросторових даних, ведеться облік усіх земель, передача 
понад 2 млн. гектарів земель державної власності в комунальну.

Висновок 2. Поточний стан елеваторної, транспортної та зрошувальної інфра-
структури створює бар’єри для розвитку сектору

Для розвитку агропромислового сектору, крім вільного обігу землі, необхідно та-
кож підтримувати її родючість на високому рівні. Україна володіє 28 відсотками сві-
тового чорнозему, який займає понад 40 відсотків української території. Крім того, 
орна площа в Україні найбільша в Європі. За цим показником Україна перевищує ін-
ші країни щонайменше в 1,8 раза.

Проте за останні роки земля стає менш родючою через зміну природних умов та 
недбале ставлення аграріїв до землі. Україна увійшла в період температурних ано-
малій — земля стає більш висушеною, а врожай гине. Розв’язанням цієї проблеми є 
розвиток системи зрошення та комплексний підхід до скорочення викидів парнико-
вих газів та адаптації до зміни клімату.

В Україні обліковується 5,5 млн. гектарів меліорованих земель, з них 2,2 млн. гек-
тарів зрошуваних і 3,3 млн. гектарів осушуваних. Але реальна площа земель, що зро-
шується, становить 400—500 тис. гектарів. Система зрошення та дренажу є нерозви-
нутою: Україна використовує  приблизно 20 відсотків потенціалу із зрошення та при-
близно 10 відсотків з дренажу. Як наслідок, Україна втрачає близько 1,5 млрд. дола-
рів США доходів щороку, за даними Європейського банку реконструкції та розвитку, 
а сільськогосподарська земля на кожному шостому гектарі є деградованою.

Причинами низького використання є недосконале законодавство, що впливає на 
інвестиційну привабливість, нерозвинута система управління водними ресурсами та 
меліорацією земель, застарілий технічний стан інженерної інфраструктури. 

У 2019 році прийнято Стратегію зрошення та дренажу в Україні.
З іншого боку, через діяльність людини, а саме принципи ведення землеробства, 

в Україні вже налічується близько 6,5 млн. гектарів орнонепридатних земель, які ви-
никли через виснажливе використання ґрунтів, надмірну сільськогосподарську осво-
єність.

Водночас поточний стан транспортної інфраструктури створює бар’єри стрімкого 
розвитку агропромислового сектору.

Висновок 3. Підвищення доступу до фінансових та освітніх ресурсів сприятиме 
розвитку сільськогосподарської діяльності

Обсяг кредитування сільських, лісових та рибних господарств засім місяців 2020 
року вже перевищив минулорічний показник на 4,7 відсотка. Частка сільського гос-
подарства в обсязі кредитного портфеля банків знаходиться в діапазоні 6—9 відсо-
тків. Обсяг кредитування рибних господарств залишається на низькому рівні та май-
же не змінюється з року в рік через занепад галузі.

Кредитування комерційними банками є однією з нечисленних можливостей залу-
чення коштів для малого бізнесу. Оскільки земля не є активом через довготривалу 
дію мораторію, а коефіцієнт покриття становить близько 5 відсотків, то кредитуван-
ня є дорогим для позичальників. Водночас значна тінізація виробництва та високий 
рівень вимог фінансових інституцій до позичальників негативно впливають на обсяги 
кредитування малих підприємців. Надання можливості залучати кошти від міжнарод-
них фінансових установ є шляхом розширення можливостей залучення коштів для 
малих виробників з урахуванням виконання умов міжнародних кредиторів.

У той самий час на ринку спостерігається брак кваліфікованої робочої сили, не-
зважаючи на підвищення заробітної плати протягом останніх років. Причиною слу-
гує соціальний чинник — низька популярність аграрних спеціальностей серед моло-
ді, збільшення кількості працівників, які йдуть на пенсію, та міграція. Стимулювання 
розвитку дуальної освіти є шляхом для покращення стану аграрної освіти.

Загальна кількість студентів агропромислових спеціальностей має тенденцію до 
зниження та становила менш як 6 відсотків загальної кількості студентів у 2019 році. 
Аграрні напрями не є привабливими для молоді.

Основною причиною, що впливає на ринок кадрів агропромислового сектору, є 
еміграція фахівців за кордон (приклади фахівців: механізатори, робітники елевато-
рів). За останні 15 років близько 6,3 млн. українців залишили країну, не повернув-
шись. Незважаючи на те, що серед мігрантів приблизно однакова кількість вихідців 
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із сіл та міст, для сільської місцевості міграція є більш характерною, оскільки в селах 
живе лише третина українців.

Висновок 4. Недовикористання матеріально-технологічних ресурсів призводить 
до низького потенціалу агропромислового сектору

Родючість та якість землі є основними складовими, що впливають на подальшу 
якість та обсяги продукції, в той самий час на ринку добрив України переважає вико-
ристання низьковартісних хімічних добрив, на ринку сформувалась монополія.

Середня ціна на добрива українських виробників є значно вищою (в 1,5—2,1 раза) 
порівняно з імпортованими переважно через присутню монополію виробництва на 
ринку. Через волатильність курсу та торговельні бар’єри імпортовані добрива є до-
ступними лише малому загалу виробників. В Україну переважно імпортуються азотні 
та комплексні добрива (41 та 52 відсотки відповідно).

Більшість господарств не використовують корми у вирощуванні великої рогатої 
худоби переважно через низький рівень кваліфікації та обмежені можливості заку-
півлі якісних кормів.

Попит на імпортоване насіння від транснаціональних компаній значно перевищує 
обсяги постачання насіння вітчизняних селекційних організацій різних форм влас-
ності через їх недостатню маркетингову активність на внутрішньому ринку та недо-
статній розвиток і фінансування інноваційних проектів в селекції та насінництві.

Висновок 5. Підвищення технологічності виробництва дасть змогу збільшити про-
дуктивність агропромислового сектору

У торговельному балансі сільськогосподарського машинобудування переважає 
імпорт технологічного обладнання, а експортною товарною групою є устаткування 
з низькою доданою вартістю. Причиною споживання дороговартісної імпортованої 
продукції є низькі виробничі потужності вітчизняних виробників, низький рівень ква-
ліфікації та модернізації процесу створення сільськогосподарської техніки в Україні.

Зважаючи на низьку спроможність фермерів залучати додаткові фінансові ре-
сурси для придбання імпортованої техніки та обладнання, існує потенціал для роз-
витку вітчизняного виробництва. Підвищення використання якісного обладнання та 
залучення технологій у процес виробництва та переробки є шляхом для підвищення 
ефективності агропромислового сектору. Технологія, що використовується під час 
обробки землі, прямо впливає на продуктивність оброблюваної площі та зменшує 
пошкодження родючого шару землі.

Для українського агропромислового сектору характерним є використання техно-
логій переважно великими агрохолдингами за рахунок наявних коштів та стимулів 
для підвищення ефективності через попит на експортну продукцію. Через низький 
рівень можливості залучення коштів, брак обізнаності про переваги використання 
технологій та відсутність нагальної потреби малі та середні виробники застосовують 
менший спектр технологій у процесі виробництва.

Технології другого етапу спрямовані на підвищення продуктивності в секто-
рі: аналіз ґрунту дає змогу підвищити ефективність агропромислового бізнесу на 
10—30 відсотків шляхом визначення «правильних добрив» в необхідній кількос-
ті; застосування метеомоніторингу в середньому підвищує ефективність на 10— 
20 відсотків за рахунок використання точних, фактичних даних з прогнозуванням 
очікуваних погодних умов.

Висновок 6. Поточна структура агропромислового сектору України є незбалансо-
ваною та спричиняє низьку продуктивність

У виробництві України рослинництво займає 79 відсотків, а тваринництво — 21 
відсоток. Структура ж інших країн є більш збалансованою, де розподіл становить орі-
єнтовно 50 на 50 відсотків, наприклад, у переважній більшості країн ЄС, де рослинни-
цтво — 57 відсотків, тваринництво — 43 відсотки, та у Польщі, де рослинництво — 
48 відсотків, тваринництво — 52 відсотки.

Наступною більш важливою відмінністю, що призводить до нижчої продуктив-
ності напряму рослинництва, є переважання низькомаржинальних культур (зерно-
ві — 46 відсотків та промислові — 32 відсотки) в Україні та переважання високомар-
жинальних культур у Польщі (овочі та фрукти — 49 відсотків, виноград — 11 відсо-
тків) чи Німеччині (овочі та фрукти — 38 відсотків, виноград — 4 відсотки). Важливо 
зазначити, що саме високомаржинальні культури є більш прибутковими, хоча і ма-
ють довший період окупності. Найвищу маржинальність у галузі рослинництва має 
напрям насінництва через значно вищу додану вартість у насінні порівняно з вартіс-
тю базових категорій сільськогосподарської продукції.

Важливою відмінністю напряму тваринництва є якість молока і молочної продук-
ції в Україні та надання переваги виробництву птиці (52 відсотки в Україні порівня-
но з 8—23 відсотками у країнах Європейського Союзу). Причиною подібної ситуації 
на ринку молока є висока капіталомісткість виробництва та тривалий час окупності. 
Це призводить до низького рівня автоматизації, переважання людської праці та ма-
лої кількості придатних приміщень для подальшої переробки. У результаті виробни-
цтво низькоякісної та низьковартісної продукції переважає.

Порівняно з вирощуванням свиней та великої рогатої худоби процес вирощування 
птиці є дещо простішим, займає меншу кількість часу, має сильний експортний по-
тенціал та менший ступінь ризику зараження хворобами, що пояснює переважання 
цього напряму в Україні.

Висновок 7. У структурі рослинництва переважають культури з низькою доданою 
вартістю

На даний момент у структурі рослинництва переважають посіви низькомаржи-
нальних культур (89 відсотків за площею посівів), що призводить до отримання мен-
шого прибутку порівняно з можливим отриманим від збуту високомаржинальних 
культур.

Для порівняння, розвинуті країни в основному вирощують високомаржиналь-
ні культури (80 відсотків у структурі рослинництва в Іспанії, Італії та Нідерландах).

Україна займає високі позиції у виробництві зернових і технічних культур, у той са-
мий час вагома частка зернових культур спрямовується на експорт: 85 відсотків ку-
курудзи, 72 відсотки пшениці, 57 відсотків ячменю. Для пшениці, наприклад, непро-
довольча частка становить 35 відсотків, тобто значний обсяг продовольчої продукції 
експортується у вигляді сировини першої стадії.

Валовий збір врожаю зернових та олійних культур щороку підвищується, про-
те сукупні потужності сертифікованих зерносховищ у 42 млн. тонн не дають змоги 
справлятися із зростаючими обсягами зерна.

Важливим чинником, що впливає на якість продукції, є нерегульований тіньовий 
ринок обігу продукції рослинництва (в середньому від 25 до 40 відсотків). Відсут-
ність ефективної системи контролю обсягів виробництва та обігу продукції, низь-
ка вмотивованість сплачувати податки та реєструвати власну діяльність є причина-
ми тінізації ринку.

Протягом 2008—2018 років плоди та ягоди вирізнялися стрімким сукупним се-
редньорічним темпом зростання виробництва на рівні 6,9 відсотка через стрімке 
зростання попиту на іноземних ринках.

На ринку виробництва винограду існує значне переважання пропозиції над по-
питом, що, з одного боку, стимулює за рахунок природної конкуренції підвищення 
якості сировини, але, з іншої, через лімітовані можливості збуту виноробної продук-
ції, призводить до знищення площі виноградників.

Висновок 8. Структура тваринництва слабко диверсифікована з переважанням 
птахівництва

Тваринництво займає 21 відсоток у структурі агропромислового сектору. Про-
тягом останніх п’яти років спостерігається спадаюча тенденція — зменшується 
поголів’я великої рогатої худоби та свиней, а поголів’я птиці збільшується.

Причинами зменшення поголів’я великої рогатої худоби є збитковість. За 2019 рік 
рівень рентабельності виробництва м’яса великої рогатої худоби становив 27,1 від-
сотка. Оскільки 65 відсотків тварин вирощуються приватними господарствами, а сам 
ланцюг створення готового продукту є довшим, ніж у птиці, то існує більший попит 
на оборотний капітал.

Поголів’я птиці на промислових підприємствах збільшилось на 7,5 відсотка та 
зменшилось у господарствах населення на 0,1 відсотка. Основними драйверами 
збільшення є зростання внутрішнього ринку та розширення експорту через низьку 
ціну на кінцевий продукт, дієтичність продукції птахівництва.

У 2019 році виробництво молока становило 9,7 млн. тонн, що є історичним мініму-
мом для України. Це призводить до зростання цін на молочну сировину на внутріш-
ньому ринку. На ринку простежується фальсифікація молочних продуктів, сірий ім-
порт, відсутність законної альтернативи обов’язкового будівництва локальних очис-
них споруд для стічних вод молокопереробних підприємств.

Розвиток вітчизняного свинарства протягом останніх п’яти років є негативною. 
Поголів’я свиней у країні стабільно скорочується. Основі причини: вплив африкан-
ської чуми свиней на внутрішній ринок, конкуренція з продукцією птахівництва, не-
достатня державна підтримка.

Добування водних біоресурсів активно зменшується з кінця 90-х років. У 2014 році 
сталось істотне скорочення на 60 відсотків, а темпи відновлення добування несуттє-
ві. Україна суттєво залежить від імпорту рибних продуктів, що становлять  приблизно 
70 відсотків обсягу ринку. Маючи великий потенціал до добування, через проблеми із 
застарілою системою організації рибальства та відсутність ефективної взаємодії цен-
тральних органів виконавчої влади в Україні сформувався великий тіньовий ринок, 
який оцінюється, на думку експертів, до 2 млрд. доларів США.

Висновок 9. Продовження ланцюга доданої вартості забезпечить більшу прибут-
ковість сектору

Для України характерним є збут сировинної продукції рослинництва та тваринни-
цтва на світовий ринок, в той самий час ланка переробки займає найнижчу частку в 
агропромисловому секторі. Така частка необробленої продукції, що йде на експорт, є 
найбільшою у структурі загальної пропозиції: ячмінь — 46 відсотків, кукурудза — 84 
відсотки, пшениця — 54 відсотки.

Варто зазначити, що ціни реалізації сировини набагато нижчі, ніж ціни реалізації 
перероблених продуктів. Зважаючи на те, що перероблена продукція має вищу дода-
ну вартість під час дотримання стандартів якості, український сектор переробки має 

значний потенціал для розвитку, оскільки з переходом на кожний наступний етап пе-
реробки додана вартість збільшується.

Продуктивність агропромислового комплексу України є значно нижчою за країни-
конкуренти через нижчі потужності та нижчий ступінь технологічності переробленої 
продукції. Частка продукції, що йде на подальшу переробку, є низькою: ячмінь — 13 
відсотків, кукурудза — 3 відсотки, пшениця — 19 відсотків.

Обсяги переробки молока в Україні мають тенденцію до падіння: за останні п’ять 
років вони зменшилися на 17 відсотків.

Продовження ланцюга створення доданої вартості за рахунок створення кінцевого 
продукту як і з низькомаржинальних культур (пшениця, кукурудза, ячмінь), так з ви-
сокомаржинальних культур (ягоди, овочі та баштанні) є суттєвим мультиплікатором 
не тільки для вартості продукції, а і для розвитку сектору загалом.

Зважаючи на значний потенціал у кооперації великих майданчиків як споживачів 
продукції та малих і середніх виробників як постачальників, є найперспективнішою.

Прикладом успішного продовження ланцюга доданої вартості є збільшення Укра-
їною частки переробки насіння соняшнику. Зміна умов експортування соняшнику як 
сировини сприяло збільшенню переробки та дало змогу країні стати одним із лідерів 
з експорту соняшникової олії. В той самий час для інших олійних культур (зокрема, 
сої) за останні 30 років характерним було падіння обсягів переробки.

Висновок 10. Збільшення доходів від продажу агропромислової продукції стане 
можливим за умови переорієнтації на продукцію з високою доданою вартістю

Лідерські позиції України в постачанні сировинної сільськогосподарської продук-
ції на світовому ринку є визнаними, водночас поточною перешкодою для збільшення 
експорту є якість сировини та зміна природно-кліматичних умов.

Основними причинами зниження якості є недоліки, що простежуються вздовж 
усього ланцюга створення продукції: якість та використання хімічних добрив, рівень 
автоматизації та технологічності виробництва продукції, пошкодження продукції під 
час транспортування через низьку якість транспортних засобів. Простежуваність 
продукції (крок назад та крок вперед) дасть змогу вирішити це питання.

Відповідно до виявленої конкурентної переваги більшість продукції є сільсько-
господарського походження, хоча з низьким ступенем переробки та переважно си-
ровинною.

Зважаючи на структуру та динаміку експорту сільськогосподарської продукції, 
протягом останніх років саме сировина та первинна переробка мали стрімке зрос-
тання, в тому числі за рахунок збільшення укладених торговельних угод та адаптації 
положень і вимог до існуючої системи України.

Поступова інтеграція України в світові системи регулювання обігу насіння (приєд-
нання до насіннєвих схем ОЕСР, ISTA та визнання еквівалентності сертифікаційних 
процедур ЄС) відкриває значний потенціал для подальшого розширення географії 
постачання насіння вітчизняного виробництва. Вартість продукції насінництва може 
переважати ціни на товарну сільськогосподарську продукцію у понад 1000 відсотків.

У той самий час частка тіньового сектору створює перешкоди для розвитку агро-
промислового сектору в цілому. Відповідно до оцінки експертів виробництво зерна та 
оренда землі є основними сферами тіньового сектору економіки.

Наявність нерегульованого тіньового сектору насамперед впливає на якість про-
дукції. Оскільки якість експортованої продукції переважно контролюється замовни-
ком, то переважна більшість продукції тіньового сектору сільськогосподарської про-
дукції збувається за допомогою тіньових каналів збуту.

Висновок 11. Ефективна державна політика у сфері санітарних та фітосанітарних 
заходів є важливою передумовою виробництва здорової та безпечної сільськогоспо-
дарської та харчової продукції

Застосування санітарних і фітосанітарних заходів з метою забезпечення належно-
го рівня санітарного чи фітосанітарного захисту передбачене Угодою про заснуван-
ня Світової організації торгівлі та додатком 1 А до неї. Відповідно до Угоди про асо-
ціацію між Україною та ЄС  (стаття 64), Україна взяла на себе зобов’язання наблизи-
ти національне законодавство до законодавства ЄС (понад 250), що регулюють сфе-
ру санітарних та фітосанітарних заходів. Станом на січень 2021 р. Україна виконала 
55 відсотків своїх зобов’язань.

Ефективна державна політика у сфері санітарних та фітосанітарних заходів пови-
нна базуватися на безпечності харчових продуктів, здоров’ї рослин, здоров’ї тварин 
та передбачає здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у за-
значеній сфері на принципах передбачуваності, прозорості та підзвітності.

Висновок 12. Впровадження міжнародної та європейської практики у сфері захис-
ту рослин є необхідною для забезпечення фітосанітарної безпеки України

Ґрунтово-кліматичні умови України дають змогу одержувати високі врожаї осно-
вних сільськогосподарських культур. Для ефективного запобігання втратам продук-
ції від шкідливих організмів, які за науковими даними, можуть становити понад 30 
відсотків валового збору, необхідне проведення комплексу заходів, включаючи за-
стосування засобів захисту рослин.

Україна займає лідируючі позиції на ринку продукції рослинного походження, що 
виводить на передові позиції питання якості такої продукції та фітосанітарної безпе-
ки її території. Запобігання проникненню, розповсюдженню регульованих шкідли-
вих організмів, їх локалізація і ліквідація, організація захисту рослин під час виро-
щування сільськогосподарських культур та застосування з цією метою засобів за-
хисту рослин є важливими елементами успішного забезпечення фітосанітарної без-
пеки України.

Законодавство є фрагментованим і застарілим, діюче регулювання обігу та засто-
сування засобів захисту рослин є недостатнім, відсутні норми, які б запобігали не-
контрольованому їх застосуванню та фальсифікації засобів захисту рослин. Існує на-
гальна потреба у системному та комплексному вдосконаленні законодавства у сфері 
захисту рослин. Україна в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
не повною мірою імплементувала акти права ЄС щодо здоров’я рослин. Зокрема, іс-
нує невідповідність національного та європейського законодавства щодо: запобіган-
ня проникненню і поширенню шкідливих організмів; поводження із засобами захис-
ту рослин; запровадження простежуваності (за принципом «крок вперед — крок на-
зад») під час переміщення рослин, продуктів рослинного походження, а також засо-
бів захисту рослин; діджиталізації сфери захисту рослин.

Висновок 13. Законодавство у сфері здоров’я та забезпечення благополуччя тва-
рин, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних пре-
паратів потребує системного та комплексного перегляду.

Ускладнення епізоотичної ситуації в Україні та сусідніх країнах, зокрема поширен-
ня африканської чуми свиней, грипу птиці та інших інфекційних хвороб тварин, ви-
магає створення адекватної нормативно-правової бази для ефективної профілактики 
та боротьби з такими хворобами. Зокрема, необхідні чіткі критерії віднесення хвороб 
тварин до таких, що підлягають повідомленню, здійснення моніторингу таких хвороб.

Іншою гострою проблемою є поширення антибіотикорезистентності серед тварин, 
що тягне за собою через харчовий ланцюг поширення антибіотикорезистентності се-
ред людей і ставить їх життя під загрозу.

Складна епізоотична ситуація, відсутність вимог до використання протимікроб-
них препаратів, низький рівень дотримання вимог до благополуччя тварин обмежу-
ють можливості експорту тварин, репродуктивного матеріалу та продуктів тваринно-
го походження для вітчизняного бізнесу.

Крім того, на сьогодні в Україні питання благополуччя сільськогосподарських тва-
рин не є предметом вивчення з боку держави в рамках заходів державного нагляду 
(контролю), отже, ситуація щодо забезпечення благополуччя тварин невідома.

Висновок 14. Контроль за дотриманням гігієнічних та санітарних вимог необхід-
ний для виробництва безпечних харчових продуктів

Формування державної політики у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я 
та благополуччя покладено на Мінекономіки. Створено єдиний контролюючий орган 
— Держпродспоживслужбу, що об’єднала в собі функції семи контролюючих орга-
нів та здійснює функції щодо реалізації державної політики у сфері безпечності хар-
чових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин.

Прийнято базові закони у сфері безпечності харчових продуктів та кормів, а са-
ме: Закони України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчо-
вих продуктів», «Про безпечність і гігієну кормів», «Про державний контроль за до-
триманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринно-
го походження, здоров’я та благополуччя тварин» та «Про інформацію для спожива-
чів щодо харчових продуктів».

Спалахи гострих кишкових інфекцій реєструвалися майже на всіх адміністратив-
но-територіальних одиницях України. За результатами проведених епідеміологічних 
розслідувань найчастіше виявляються порушення, пов’язані, зокрема, з недотриман-
ням гігієнічних та санітарних вимог під час виробництва та обігу харчових продуктів.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення стимулюючої та дорадчої аграрної по-

літики»:
недостатня інституційна спроможність (проблема недостатньої інституційної 

спроможності через відсутність системності, належного обґрунтування та індикатив-
них принципів у формуванні державної політики у сфері сільського господарства та 
розвитку села);

низька ефективність рішень (прийняття рішень у державній політиці у сфері сіль-
ського господарства та розвитку села не базується на об’єктивних даних, існує про-
блема у системі інформаційно-аналітичного забезпечення);

неефективна модель ринку землі (поточна модель відкриття ринку землі обмеж-
ує повноцінний розвиток сектору);

недосконалий механізм державного нагляду (відсутність довгострокового плану-
вання здійснення заходів державного контролю, недостатня прозорість їх здійснен-
ня створює надмірне регулювання для бізнесу за відсутності механізму запобігання 
вчиненню порушень);

неефективні програми державної підтримки (низький рівень ефективності дер-
жавних програм субсидування агропромислового сектору, що викликано проблемою 
забезпечення прозорості, адресності, доступності та ефективності державної під-

тримки, спричиняє нераціональне використання державних видатків та гальмує роз-
виток сільського господарства).

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою»:
висока частка перевезення продукції у витратах виробників (логістичні витрати за-

ймають суттєву частку в кінцевій вартості продукції);
погіршення якості земельних ресурсів (нерозвинута інфраструктура зрошення та 

дренажу, що потребує значних інвестицій, спричиняє нижчу якість земель);
нестача кваліфікованих кадрів (виявлений дефіцит робочої сили в агропромисло-

вому секторі через застарілу освітню базу та еміграцію кваліфікованої робочої сили 
зменшує пропозицію кадрів на ринку);

обмежений доступ до фінансів (сільськогосподарські виробники особливо по-
терпають від проблем фінансової стійкості та доступу до фінансових ресурсів і по-
слуг; діючі умови та інструменти залучення позикового капіталу в Україні недостат-
ньо враховують особливості малих та мікросуб’єктів господарювання, особливості 
оборотності капіталу та соціального значення окремих підсекторів сільського гос-
подарства);

недовикористаний технологічний потенціал (обмеження у можливостях реаліза-
ції потенціалу новітніх технологій та повільне впровадження інновацій через низький 
доступ до фінансів зменшує продуктивність у секторі та гальмує удосконалення на-
укового забезпечення).

За стратегічною ціллю 3 «Створення умов для виробників щодо можливості за-
безпечення доступними матеріально-технічними ресурсами»:

висока вартість хімічних добрив (висока вартість та обмежений доступ до імпор-
тованих добрив призводять до використання низькоякісних хімічних добрив);

недостатня забезпеченість обладнанням та сільськогосподарською технікою (не-
відповідність темпів оновлення технічного обладнання темпам розвитку виробни-
цтва);

обмежена пропозиція доступного за ціною високоякісного насіння вітчизняного 
виробництва створює ефект імпортозалежності від іншого насіння;

неефективність використання кормових культур (нерозвинута культура викорис-
тання кормів призводить до зниженої якості продукції тваринництва).

За стратегічною ціллю 4 «Збалансування виробництва високо- та низькомаржи-
нальних продуктів для збільшення прибутковості сектору»:

неефективна виробнича структура агропромислового сектору (фокус на вироб-
ництві низькомаржинальних культур призводить до сильної залежності від експор-
ту продукції);

неоднорідна продуктивність виробництва в агропромисловому секторі (значний 
розрив у продуктивності виробництва між малими та великими виробниками спри-
чиняє утворення олігополій на ринку);

функціонування тіньового ринку (наявність тіньового ринку блокує розвиток сек-
тору);

стримування розвитку органічного сектору (відсутність реалізації належної під-
тримки зменшує потенційні обсяги прибутку);

скорочення поголів’я худоби (продовження скорочення поголів’я худоби може 
призвести до дефіциту молока та яловичини та збільшити імпортозалежність).

За стратегічною ціллю 5 «Сприяння розвитку та повноцінному забезпеченню рин-
ку для функціонування переробки»:

низька взаємодія виробників, особливо економічно та фінансово вразливих ма-
лих виробників (відсутність кооперації між малими виробниками та недостатні фі-
нансові можливості для капітальних інвестицій призводять до того, що малі вироб-
ники не мають можливостей ефективно інтегруватись до ланцюгів створення дода-
ної вартості);

відсутність належних інструментів підвищення конкурентоспроможності, струк-
турної перебудови та економічної стійкості малих виробників сільськогосподарської 
продукції, включаючи фізичних осіб та сімейні фермерські господарства;

недостатня кількість завершених циклів переробки (повний цикл переробки іс-
нує лише у напрямі птиці через коротший період окупності порівняно з великою ро-
гатою худобою);

функціонування тіньового ринку (продукти тіньової переробки тваринництва та 
рослинництва загрожують здоров’ю споживачів та шкодять здоровому розвитку 
ринку);

низькі освітня та технологічна бази (поточний стан розвитку малих виробників 
суттєво зменшує потенційні обсяги прибутку).

За стратегічною ціллю 6 «Оптимізація системи збуту продукції на внутрішньому 
та зовнішньому ринку»:

сировинна орієнтація (переважання сировини в експорті створює сильну залеж-
ність від трендів на зовнішньому ринку збуту);

обмеження у міжнародній торгівлі, що впливають на обсяги збуту (поглиблена і 
всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС передбачає один і той самий 
обсяг квот на експорт зернових та перероблених продуктів, що не дає змогу повно-
цінно розкрити потенціал збуту останніх);

обмеження експорту продуктів тваринництва (зовнішня торгівля продукцією ско-
тарства у живій вазі обмежує можливості збуту та зменшує обсяг потенційно мож-
ливого прибутку);

високі транспортні витрати (низький логістичний розвиток ланцюгів збуту змен-
шує якість продукції, що отримує кінцевий споживач, та скорочує обсяг експортова-
ної продукції).

За стратегічною ціллю 7 «Забезпечення виробництва та експорту безпечної та 
здорової сільськогосподарської та харчової продукції»:

неефективність реалізації державної політики (недосконале законодавство уне-
можливлює ефективну реалізацію державної політики у сфері санітарних та фіто-
санітарних заходів);

неефективність взаємодії між державними органами (відсутність на законодавчо-
му рівні чіткого розмежування функцій формування та реалізації політики, неефек-
тивний розподіл функцій контролю між державними органами, зокрема щодо контр-
олю на кордоні під час ввезення об’єктів регулювання);

неефективна система реєстрацій, дозволів та обтяжливе державне регулювання 
(надмірне бюрократичне навантаження на бізнес створює додаткові фінансові та ча-
сові витрати для бізнесу та несе корупційний ризик);

відсутність інституційної спроможності (недосконала система державного управ-
ління, нестача кваліфікованих кадрів та відсутність сучасного матеріально-технічно-
го забезпечення унеможливлює ефективне виконання функцій держави);

застарілість та тривалість надання послуг (відсутність сучасних ІТ-систем та тех-
нологій призводить до створення забюрократизованих, обтяжливих та довготрива-
ючих процесів отримання послуг, а відсутність сучасних платформ та інтерфейсів 
взаємодії між державою та бізнесом ускладнює провадження їх господарської ді-
яльності);

неефективний контроль на кордоні під час ввезення товарів, що охоплюються са-
нітарними та фітосанітарними заходами;

недосконалий механізм державного контролю (відсутність довгострокового пла-
нування здійснення заходів державного контролю, недостатня прозорість їх здій-
снення створює надмірне регулювання для бізнесу за відсутності механізму запобі-
гання вчиненню порушень).

Стратегічний курс політики у сфері  
розвитку агропромислового сектору

За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення стимулюючої та дорадчої аграрної по-
літики»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Забезпечення розвитку 
сільськогосподарських 
кластерів

включення питання розвитку аграрних кластерів до за-
гальної концепції створення кластерів в Україні 
формування ефективної організаційної моделі кластер-
ного розвитку 
розроблення нормативно-правової бази, що забезпечу-
ватиме функціонування аграрних кластерів 

2. Регулювання  
ринку землі

створення системи моніторингу земельних відносин, 
дерегулювання сфери землеустрою, цифровізація до-
звільних процедур та адміністративних послуг у галузі 
земельних відносин 
проведення земельної децентралізації та передача дер-
жавних земель за межами населених пунктів у кому-
нальну власність 
створення Фонду часткового гарантування кредитів 
для здешевлення доступу до фінансування для дріб-
них сільськогосподарських підприємств та фермер-
ських господарств 
розроблення і прийняття законопроекту про консоліда-
цію земель сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у власності та на правах оренди (включаю-
чи примусову консолідацію) 
створення інструментів реалізації переважного права 
розроблення та запровадження системи заохочення де-
тінізації земельних відносин, в тому числі шляхом вико-
ристання компенсаторного механізму та проведення по-
даткової лібералізації 
забезпечення розбудови національної інфраструктури 
геопросторових даних, передача повноважень держав-
них органів у галузі регулювання земельних відносин до 
органів місцевого самоврядування 
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ДОКУМЕНТИ
3. Стимулювання розви-
тку сільськогосподар-
ської кооперації та інших 
форм об’єднань малих 
виробників

внесення змін до нормативно-правових актів та розро-
блення окремого Порядку використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для фінансової підтрим-
ки сільськогосподарських кооперативів 
закладення у державному бюджеті щороку цільових ко-
штів для фінансової підтримки сільськогосподарських 
кооперативів 
створення правових, податкових та фінансово-кредит-
них умов для активного розвитку сільськогосподарської 
кооперації та інших форм об’єднань малих виробників 
створення умов для щорічного збільшення кількос-
ті малих виробників сільськогосподарської продукції, 
об’єднаних у сільськогосподарські кооперативи 

4. Підтримка фермер-
ських господарств та 
стимулювання фізич-
них осіб, які виробляють 
сільськогосподар-ську 
продукцію, до організова-
ного аграрного ринку

запровадження інструментів та механізму розвитку 
фермерських господарств, що спрямовані на забезпе-
чення належних передумов для масового їх розвитку та 
залучення молоді в агропромисловий сектор 
запровадження інструментів та механізму стимулюван-
ня сімейного фермерства та стійкого розвитку мікро- та 
малих виробників сільськогосподарської продукції 
спрощення процедури провадження господарської ді-
яльності для суб’єктів господарювання, що здійснюють 
виробництво крафтових харчових продуктів для їх реа-
лізації на локальних аграрних ринках 

5. Підтримка органічного 
виробництва

виконання програм з підтримки виробників органіч-
ної продукції 
здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня 
обізнаності виробників стосовно переваг ведення орга-
нічного виробництва 

6. Гармонізація  
законодавства

гармонізація законодавства у питаннях надання субсидії 
та заробітної плати сезонних виробників 
консолідація поточної інформації в єдиний реєстр та 
розширення її обсягу 
спрощення умов трансформації дрібних приватних зем-
левласників (землекористувачів) у сімейні фермерські 
господарства, в тому числі без статусу юридичної особи 
удосконалення законодавчого забезпечення інституту 
фермерства з метою охоплення ним фізичних осіб, які 
провадять сільськогосподарську діяльність 
розроблення економічних, фінансових та організацій-
них стимулів для заохочення виробників сільськогоспо-
дарської продукції до формалізації їх господарської ді-
яльності та реєстрації в Державному аграрному реєстрі 
оптимізація діяльності Українського державного фонду 
підтримки фермерських господарств 
забезпечення повноцінного функціонування Державно-
го аграрного реєстру як системи обліку і моніторингу 
всіх сільських господарств, в тому числі спрощення їх 
доступу до програм державної підтримки 

7. Детінізація агропро-
мислового сектору

запровадження системи простежуваності у ланцю-
гах постачання ресурсів на виробництво та збут аграр-
ної продукції 
запровадження вирівнювання податкового навантажен-
ня для фермерських господарств, які працюють в ле-
гальному правовому полі 
впровадження змін до законодавства для забезпечення 
ефективної боротьби з «сірим» ринком зерна 

8. Покращення  
систематизації даних

апробація європейської практики у сфері адмініструван-
ня суб’єктів виробництва сільськогосподарської про-
дукції та у сфері ефективного електронного моніторин-
гу обліку суб’єктів виробництва 
запровадження електронних сервісів подання та отри-
мання документів під час проходження відповідних про-
цедур (таких як видача фітосанітарних та ветеринар-
них документів) 
забезпечення автоматизації процедур обліку суб’єктів 
виробництва сільськогосподарської продукції 

9. Покращення ефектив-
ності формування  
та реалізації політики

удосконалення інституційної спроможності та принципів 
формування державної політики у сфері сільського гос-
подарства та розвитку села, її оцінювання та залучення 
громадськості до процесу формування політики 
удосконалення системи інформаційно-аналітичного за-
безпечення державної політики у сфері сільського гос-
подарства та розвитку села, покращення спроможнос-
ті ефективно збирати, систематизувати, опрацьовувати 
статистичні та адміністративні дані з метою прийняття 
рішень, що базуються на об’єктивних доказах та даних 
впровадження в Україні сучасних, обґрунтованих та 
апробованих у міжнародній практиці принципів та ме-
ханізму державної підтримки виробників, які посилюва-
тимуть взаємну екологічну, соціальну та виробничу від-
повідальність усіх учасників відносин в агропромисло-
вому комплексі 
створення інституту аграрних аташе 
формування критеріїв якості та публічної оцінки ефек-
тивності аграрного консультування на ринку надання 
послуг з метою подальшого удосконалення та розши-
рення мережі сільськогосподарських дорадчих служб 
приєднання до міжнародної системи електронного обігу 
фітосанітраних сертифікатів 
діджиталізація інформації та державних послуг в зер-
новій галузі 
ініціювання створення системи світової продовольчої 
безпеки, де Україна буде займати ключову роль 

10. Державна політика в 
агропромисловому секто-
рі щодо захисту довкілля 
та управління природни-
ми ресурсами у сільсько-
му господарстві

наближення національного законодавства, стандартів 
та практик до загальноєвропейських принципів ведення 
політики сталого сільського господарства та належних 
сільськогосподарських практик, поступове узгодження 
державної аграрної політики із Зеленим курсом ЄС (EU 
Green Deal) у сільському господарстві 
розроблення та моніторинг індикаторів впливу сіль-
ськогосподарської діяльності на стан екосистем 
розроблення, сприяння впровадженню та запроваджен-
ня моніторингу дотримання мінімальних екологічних 
стандартів 
запровадження національного звіту про рівень викидів 
парникових газів під час виробництва та обігу сільсько-
господарських культур 
запровадження економічного стимулювання заходів 
щодо використання та охорони земель і підвищення ро-
дючості ґрунтів, зменшення рівня забруднення вод та 
інших компонентів довкілля з сільськогосподарських 
джерел, вдосконалення структури земель та угідь кра-
їни, відновлення антропогенно змінених екосистем, 
впровадження сталого землекористування та досягнен-
ня нейтрального рівня деградації земель 

11. Підтримка та розвиток 
сільських територій

підтримка сільського розвитку та збереження традицій-
ного способу життя у сільській місцевості, підвищення 
добробуту сільського населення, саморозвитку та само-
реалізації сільського населення 
диверсифікація сільської економіки, створення умов 
для розвитку бізнесу, розвитку сільського зеленого ту-
ризму 
сприяння забезпеченню сільських мешканців соціаль-
ними, культурно-освітніми, побутовими послугами та 
об’єктами соціальної інфраструктури 
створення Фонду розвитку сільських територій 

12. Рибне господарство ухвалення Кодексу ведення рибного господарства та 
розроблення і прийняття передбачених ним підзакон-
них актів 
імплементація принципів Загальної рибогосподарської 
політики ЄС 

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Створення кредитної 
лінії для аграрних  
кооперативів

розширення переліку фінансового механізму та інстру-
ментів державної підтримки сільськогосподарських ко-
оперативів 
спрощення умов доступу виробників сільськогосподар-
ської продукції до програм державної підтримки  

2. Вироблення  механіз-
му для кредитування під 
заставу землі та речових 
прав на землю

прирівнювання міжнародних фінансових інституцій до 
комерційних банків у праві надавати позики під заставу 
землі та прав на землю 
чітке передбачення можливості та процедури обігу (від-
чуження) прав оренди та емфітевзису в законодавстві, 
включно з можливістю використання права оренди та 
емфітевзису як предмета застави 
удосконалення регулювання на законодавчому рівні 
процедури обігу переважного права орендаря на при-
дбання земельної ділянки 
передбачення у законодавстві переважного права влас-
ника емфітевзису на придбання земельної ділянки, 
можливості та процедури обігу такого права 
чітке передбачення права використання земельної ді-
лянки як предмета забезпечення в рамках відносин до-
вірчої власності 

3. Зміцнення фінансової 
стійкості сільськогоспо-
дарських виробників

встановлення ефективного і раціонального механізму 
стимулювання з боку держави відповідних напрямів аг-
ропромислового виробництва шляхом належного фі-
нансового забезпечення підтримки страхування 
розроблення програм страхування та гарантування без-
пеки доходів виробників сільськогосподарської про-
дукції 
зменшення витрат агропромислових виробників на 
оплату страхових платежів (премій) під час страхування 
сільськогосподарської продукції 
підвищення базового рівня захищеності агропромисло-
вих виробників від впливу незалежних від них чинників 
виробництва (насамперед природних) 
підвищення рівня страхової грамотності серед аграріїв 

4. Забезпечення розвитку 
аграрної освіти і науки

запровадження змін в програми навчання в аграрних 
закладах вищої освіти (дуальна освіта, кооперація з біз-
несом) 
реформування системи державних науково-дослід-
них установ та їх державного фінансування, підвищен-
ня якості та ефективності наукового забезпечення агро-
промислового комплексу, розширення проведення ак-
туальних для сільськогосподарських виробників нау-
кових досліджень, зміцнення інноваційного потенціа-
лу, поглиблення інтегрування вітчизняних наукових за-
кладів до міжнародного науково-дослідницького спів-
товариства 

5. Забезпечення  
розвитку інфраструктури  
зрошення

створення законодавчих та організаційних підстав для 
виникнення організацій водокористувачів 
передача частини об’єктів державної власності у кон-
цесію 
впровадження прозорої та соціально прийнятної систе-
ми формування тарифів 
інвентаризація існуючої інфраструктури, збільшення 
державних інвестицій в зрошувальну інфраструктуру 
запровадження програм підтримки суб’єктів, які вико-
ристовують зрошення 
здійснення інституційної реформи управління меліо-
рацією земель з передбаченням відокремлення сфе-
ри надання державою послуг із зрошення та дренажу 
від державного управління водними ресурсами, зокре-
ма шляхом утворення національної акціонерної компанії 
з надання послуг із зрошення та дренажу, реалізація ці-
льових інфраструктурних проектів 
запровадження новітніх методів в зрошенні 
залучення міжнародних кредиторів 
передача більшості об’єктів у приватну власність, залу-
чення іноземних партнерів

6. Збільшення технологіч-
ності щодо спостережен-
ня за якістю земельних 
ресурсів

проведення систематичного спостереження за показни-
ками родючості ґрунтів та їх якістю, запровадження су-
путникового моніторингу 
реформування системи державних науково-дослід-
них установ, підвищення якості та ефективності науко-
вого забезпечення агропромислового комплексу, роз-
ширення проведення актуальних для сільськогосподар-
ських виробників наукових досліджень, зміцнення інно-
ваційного потенціалу, поглиблення інтегрування вітчиз-
няних наукових закладів до міжнародного науково-до-
слідницького співтовариства 
забезпечення коригування технологій вирощуван-
ня культур з урахуванням результатів навігацій з сис-
темою глобального позиціонування та агропромисло-
вої техніки 

За стратегічною ціллю 3 «Створення умов для виробників щодо можливості за-
безпечення доступними матеріально-технічними ресурсами»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Забезпечення розвитку 
виробництва насіння 

стимулювання вітчизняних та іноземних селекціонерів 
щодо виведення та популяризації нових сортів рослин в 
Україні, зокрема за рахунок розвитку програм держав-
но-приватного партнерства 
фінансування грантів за перспективними інноваційни-
ми проектами 
створення системи простежуваності в галузі насінни-
цтва та контролю обігу насіння 
впровадження системи моніторингу за ліцензійним ви-
користанням насіння 

2. Збільшення рівня  
технологічності  
аграрного сектору 

розроблення програми та інструментів впроваджен-
ня технологій в агропромисловий сектор за допомо-
гою державної підтримки з акцентом на вітчизняно-
го виробника 
розроблення програмного забезпечення для коопера-
тивів (взаємодія між учасниками, стандартизація про-
цесів, облік та планування, навчання, користування ба-
зами знань) 
створення мережі метеостанцій із щільним покрит-
тям та прийнятною для моделювання точністю даних 
за рахунок долучення існуючих метеостанцій приват-
ного сектору 
створення програм розвитку та залучення компаній що-
до відкриття науково-дослідницьких центрів 
впровадження блокчейну, ланцюжка транзакцій, що 
включає смарт-контракти на торгових майданчиках, 
форвардні та ф’ючерсні договори для зчитування капі-
талу, токенізація продукції 
розроблення алгоритмів Computer Vision (технологія 
створення машин, які можуть проводити виявлення, 
стеження та визначення об’єктів), тренування нейрон-
них мереж, створення тренувальних датасетів 
забезпечення розвитку лабораторій клонування, мікро-
біології та біотехнології для внутрішньої селекції насін-
ня та добрив 

За стратегічною ціллю 4 «Збалансування виробництва високо- та низькомаржи-
нальних продуктів для збільшення прибутковості сектору»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Забезпечення розвитку 
виробництва високомар-
жинальних культур

забезпечення часткового відшкодування інвестиційних 
витрат, пов’язаних з переходом на вирощування висо-
комаржинальних культур 
забезпечення податкового стимулювання виробників 
високомаржинальних культур 
імплементація цифрових систем простежуваності виро-
бленої продукції 
спрямування податкових надходжень від продажу висо-
комаржинальних культур на розвиток цього напряму 
підвищення обізнаності виробників щодо перспектив 
вирощування високомаржинальних культур 
затвердження обсягу державної підтримки садівництва 
та виноградарства 
компенсація витрат, пов’язаних з фокусом виробництва 
на нішевих зернових культурах 

2. Збільшення виробни-
цтва органічної продукції

розроблення програм фінансової та дорадчої підтримки 
виробників органічної продукції 
залучення більшої кількості виробників до ведення ор-
ганічного виробництва шляхом удосконалення держав-
ного регулювання в зазначеній сфері 

3. Стимулювання  
розвитку тваринництва 

посилення контролю за протиепізоотичною ситуаці-
єю, зокрема з африканською чумою свиней, та системи 
простежування вздовж ланцюга виробництва свинини 
припинення скорочення чисельності поголів’я великої 
рогатої худоби та свиней і відновлення їх зростання 
зміна структури виробництва продукції тваринництва 
(збільшення частки сільськогосподарських підпри-
ємств) за рахунок збільшення поголів’я худоби та птиці 
в організованому секторі 
покращення якісного складу поголів’я шляхом здешев-
лення (до 50—80 відсотків вартості) придбання племін-
них (генетичних) ресурсів 
стимулювання збільшення продуктивності корів 
залучення інвестицій шляхом відшкодування до 30— 
50 відсотків вартості будівництва та реконструкції тва-
ринницьких ферм і комплексів 
проведення ідентифікації тварин за рахунок державних 
коштів (у промисловому виробництві і в господарствах) 
сприяння сталому та ефективному виробництву свини-
ни в Україні 
забезпечення збільшення частки виробництва та пере-
робки продукції тваринництва (в тому числі молока) ор-
ганізованим сектором 

4. Покращення якості 
продукції тваринного  
походження

збільшення частки надходження на переробку молока 
ґатунку «екстра» 
розроблення та здійснення заходів щодо запобігання 
фальсифікації молочних продуктів в Україні, посилення 
контролю (нагляду) з боку компетентного органу за до-
триманням регламентів та показників безпечності в си-
ровині молочної продукції 
узгодження стандартів українських протоколів лікуван-
ня та інструкцій з європейськими, особливо щодо вико-
ристання антибіотиків, живих та аутогенних вакцин 
запровадження ефективної системи фармакологічно-
го контролю в Україні щодо ветеринарних лікарських 
засобів 
розроблення та впровадження електронної системи, яка 
передбачатиме можливість реєстрації ветеринарних лі-
карських засобів, видачі електронних рецептів, контро-
лю застосування ліків у тваринництві 
посилення механізму здійснення контролю за обігом та 
застосуванням ветеринарних лікарських засобів 

5. Покращення регулю-
вання та організації  
діяльності бджільництва

удосконалення правового регулювання в галузі бджіль-
ництва 
забезпечення захисту прав пасічників та впровадження 
алгоритму щодо їх дотримання 
сприяння недопущенню порушення законодавства у га-
лузі бджільництва особами, які застосовують засоби за-
хисту рослин для обробки медоносних рослин у пері-
од медозбору 
врегулювання простежуваності виробництва україн-
ського меду 

6. Розроблення та впро-
вадження заходів щодо 
відновлення розвитку  
аквакультури в Україні

запровадження системи простежуваності 
реформування ставових господарств, спрощення умов 
провадження діяльності 
зменшення обсягів тіньового вилову за рахунок при-
йняття заборони промислового рибного вилову 
адаптація до європейських стандартів норм відбору біо-
логічного матеріалу для проведення досліджень 
створення кластерів малих та середніх виробників аква-
культури, в тому числі фермерських господарств, для 
зменшення бар’єрів щодо виходу до рітейл-мереж 
відцифрування водних ресурсів, організація моніторин-
гу та обліку біологічних активів, розроблення платфор-
ми з інформацією про наявні водні об’єкти, які можуть 
бути використані для виробництва аквакультури 
встановлення прозорого процесу оренди та приватиза-
ції водних ресурсів і гідротехнічних споруд 

7. Покращення якості  
виробленої продукції

створення програми кооперації з міжнародними вироб-
никами для обміну досвідом 
адаптація міжнародних стандартів якості до вітчизняно-
го виробництва 
удосконалення державного регулювання щодо окремих 
показників якості харчових продуктів 
удосконалення державного регулювання щодо геогра-
фічних зазначень для сільськогосподарської продук-
ції (сільськогосподарських товарів), харчових продуктів, 
вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв 
та інших схем якості, включаючи гарантовані традицій-
ні особливості для сільськогосподарської продукції та 
харчових продуктів 
імплементація європейських стандартів торгівлі росли-
нами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рос-
лин, фруктами та овочами 

8. Забезпечення розвитку 
сталого виробництва

заохочення сталого сільськогосподарського виробни-
цтва, захисту навколишнього природного середовища 
і тварин, поширення застосування методів органічного 
виробництва і використання біотехнологій, «кліматич-
но розумного» сільського та лісового господарства із 
скороченням викидів парникових газів та адаптацією до 
зміни клімату, сталого управління природними ресурса-
ми та збереження і примноження біорізноманіття 

За стратегічною ціллю 5 «Сприяння розвитку та повноцінному забезпеченню рин-
ку для функціонування переробки»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Організація співпраці 
малих та середніх вироб-
ників сільськогосподар-
ської продукції на вну-
трішньому ринку

стимулювання об’єднання малих та середніх виробників 
сільськогосподарської продукції, у тому числі фермер-
ських господарств, у сільськогосподарські кооперативи 
з метою нарощування потужностей виробництва та пе-
реробки власно вирощеної продукції за рахунок частко-
вого відшкодування витрат на обладнання переробки 
підтримка конкурентоспроможності малих виробників 
сільськогосподарської продукції та залучення їх до лан-
цюгів доданої вартості 
налагодження системи поінформованості виробників 
сільськогосподарської продукції про переваги створен-
ня ефекту масштабу, в тому числі через участь в аграр-
них кластерах 

2. Впровадження  
системи простежуваності 
продукції

впровадження простежуваності харчових продуктів або 
кормів на всіх стадіях виробництва, переробки та обігу 

3. Створення стимулюю-
чих програм з переробки 
продукції

створення окремої програми підтримки для виробни-
цтва культур з високою доданою вартістю 
cтимулювання створення переробних підприємств для 
річкової риби, що допоможе скласти конкуренцію ім-
портним аналогам 

За стратегічною ціллю 6 «Оптимізація системи збуту продукції на внутрішньому 
та зовнішньому ринках»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Популяризація  
української продукції

забезпечення просування бренду українського продукту 
на зовнішніх ринках 
забезпечення державної підтримки щодо участі вироб-
ників у міжнародних організаціях, ярмарках, виставках
просування споживання риби в Україні шляхом запус-
ку маркетингових кампаній та інформування населення 
про важливість риби в раціоні 
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2. Забезпечення розвитку 
системи збуту

налагодження торговельних зв’язків з ключовими краї-
нами на цільових ринках збуту 
призначення державної підтримки сільськогосподар-
ським кооперативам та сільськогосподарським коо-
перативним об’єднанням, які провадять експортну ді-
яльність (податкові, митні пільги, пряма фінансова під-
тримка) 
компенсація логістичних витрат малим виробникам, ко-
оперативам та кластерам, що перебувають на ранній 
стадії збуту продукції на зовнішні ринки 
запровадження регулювання алкогольної галузі (пере-
ведення ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями в електронний формат, запро-
вадження правил торгівлі через Інтернет, переведення 
формату звітності на основі практик ЄС) 
налагодження шляхів збуту продукції малими виробни-
ками, кооперативами та кластерами через стимулюван-
ня довготривалих контрактів та/або прямих угод з кін-
цевими споживачами 

3. Просування української 
продукції на експортних 
ринках

усунення розбіжностей між національними та міжна-
родними стандартами і процедурами сертифікації хар-
чових продуктів для полегшення доступу до міжнарод-
них ринків через розроблення жорсткіших стандартів 
для роздрібної торгівлі та послуг харчування в Україні 
вдосконалення нормативно-правової бази для забезпе-
чення експортної діяльності сільськогосподарських ко-
оперативів та сільськогосподарських кооперативних 
об’єднань 
працевлаштування 21 торговельних аташе на ключо-
ві ринки збуту 
стимулювання експорту технологічно інтенсивних сер-
вісів 
зменшення частки логістики в експортній ціні та скоро-
чення часу на логістику 

4. Створення умов для  
виробництва та обігу  
безпечних харчових  
продуктів

забезпечення спроможності на національному рівні для 
підвищення якості продукції та активізації науково-до-
слідної діяльності на рівні підприємств та інституцій 

За стратегічною ціллю 7 «Забезпечення виробництва та експорту безпечної та 
здорової сільськогосподарської та харчової продукції»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Забезпечення належ-
ного рівня фітосанітарної 
безпеки

запровадження системи простежуваності рослин та 
продуктів рослинного походження для здійснення 
контролю за їх переміщенням та швидкого реагування у 
разі виявлення регульованих шкідливих організмів 
діджиталізація фітосанітарних документів та інтеграція 
до міжнародної системи обміну такими документами 
приведення фітосанітарних заходів (процедур) к відпо-
відність з вимогами міжнародних стандартів 
встановлення механізму та процедур щодо сприян-
ня міжнародній торгівлі товарами, що охоплюють-
ся фітосанітарними заходами, та зменшення нетариф-
них бар’єрів 
розроблення національного плану дій щодо безпечного 
та сталого поводження із засобами захисту рослин 
запровадження електронної системи завчасного спові-
щення про застосування засобів захисту рослин 
запровадження системи навчання щодо безпечного по-
водження із засобами захисту рослин 
створення інформаційно-телекомунікаційної системи, 
призначеної для управління, обробки та автоматизова-
ного обміну даними щодо державного контролю у сфе-
рі захисту рослин 
запровадження ризик-орієнтованого підходу до заходів 
державного контролю 
запровадження ефективної системи державного контр-
олю на кордоні під час ввезення рослин, продуктів рос-
линного походження та засобів захисту рослин, у тому 
числі шляхом створення відповідних прикордонних ін-
спекційних постів 

2. Забезпечення належ-
ного здоров’я та благопо-
луччя тварин

визначення механізму формування планів профілакти-
ки та боротьби з інфекційними хворобами тварин, у то-
му числі щодо моніторингу зоонозів та протимікробної 
резистентності 
запровадження протоколів лікування хвороб тварин з 
метою уникнення необґрунтованого застосування ан-
тибіотиків 
запровадження процедур обігу протимікробних препа-
ратів, у тому числі запровадження електронної системи 
оформлення рецептів та обмеження використання та-
ких препаратів з профілактичною метою 
запровадження вимог до благополуччя тварин під час їх 
утримання, транспортування та забою 
удосконалення системи державного контролю у сфері 
здоров’я та благополуччя тварин 

3. Виробництво та обіг 
безпечних харчових  
продуктів

зниження ризиків негативного впливу на здоров’я спо-
живачів внаслідок використання матеріалів і предметів, 
що контактують з харчовими продуктами 
удосконалення вимог щодо забезпечення операторами 
ринку простежуваності харчових продуктів 
удосконалення вимог щодо реєстрації об’єктів санітар-
них заходів 
боротьба з фальсифікацією харчових продуктів та хар-
човим шахрайством 
запровадження рейтингу дотримання загальних гігіє-
нічних вимог під час поводження з харчовими продук-
тами на потужностях, які здійснюють роздрібну торгів-
лю харчовими продуктами, та в закладах громадсько-
го харчування 
посилення відповідальності суб’єктів господарювання 
за порушення вимог харчового законодавства 
спрощення ведення господарської діяльності для 
суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво 
ремісничих харчових продуктів 
впровадження електронної системи оповіщення щодо 
харчових продуктів та кормів 

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення стимулюючої та дорадчої аграрної по-

літики»:
залучення прямих іноземних інвестицій у розмірі 25 млрд. доларів США за де-

сять років;
працевлаштування 21 торговельного аташе;
працевлаштування 1000 аграрних радників у громадах.
За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення гравців ринку якісною інфраструктурою»:
забезпечення ведення кадастрового обліку не менш як 90 відсотків сільськогос-

подарських земель та водних ресурсів;
збільшення площі земель з органічним статусом до не менш як 3 відсотки загаль-

ної площі сільськогосподарських угідь.
За стратегічною ціллю 3 «Створення умов для виробників щодо можливості за-

безпечення доступними матеріально-технічними ресурсами»:
створення умов для відкриття не менш як 10 науково-дослідних центрів;
залучення не менш як 100 млн. доларів США в агропромислові стартапи;
збільшення частки насіння вітчизняного виробництва до 70 відсотків пропозиції 

на ринку;
збільшення обсягу виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки, що 

задовольняє 30 відсотків пропозиції;
досягнення 30 відсотків зростання врожайності на гектар;
досягнення імплементації технологій розумного фермерства (інтегратор техноло-

гій у рослинництві) на 30 відсотках площ.
За стратегічною ціллю 4 «Збалансування виробництва високо- та низькомаржи-

нальних продуктів для збільшення прибутковості сектору»:
збільшення продуктивності сільського господарства в два рази, досягнувши по-

казника 10 тис. доларів США на одного зайнятого;
збільшення показника виробництва м’яса на 15 відсотків.
За стратегічною ціллю 5 «Сприяння розвитку та повноцінному забезпеченню рин-

ку для функціонування переробки»:
збільшення частки переробленої продукції в агропромисловому секторі до 50 від-

сотків;
збільшення кількості нових аграрних кластерів до 12;

збільшення кількості вертикально інтегрованих кооперативних кластерів до 60.
За стратегічною ціллю 6 «Оптимізація екосистеми збуту продукції на внутрішньо-

му та зовнішньому ринках»:
збільшення обсягів експорту агропродукції до 40 млрд. доларів США до 2030 року;
досягнення показника експортної виручки, що становить 1500 доларів на гектар;
збільшення експорту органічної продукції до 1 млрд. доларів США до 2030 року;
збільшення експорту технологічно інтенсивних сервісів до 1 млрд. доларів США;
скорочення часу на логістику в два рази до 2025 року.
За стратегічною ціллю 7 «Забезпечення виробництва та експорту безпечної та 

здорової сільськогосподарської та харчової продукції»:
зменшення кількості випадків харчових отруєнь і випадків токсикоінфекцій до 30 

на 1 млн. населення;
зменшення кількості випадків спалахів інфекційних хвороб тварин на 30 відсотків;
зменшення площ, уражених карантинними шкідливими організмами рослин, на 

40 відсотків;
зменшення обсягів фальсифікованих засобів захисту рослин на 50 відсотків.

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу забезпечити розвиток агропромисло-

вого сектору та харчової промисловості шляхом:
залучення та стимулювання інвестицій;
стимулювання експорту товарів та послуг;
покращення сільського розвитку та якості життя в сільській місцевості;
збереження якості та кількості сільськогосподарських земель;
збільшення обсягу виробництва продукції з доданою вартістю; 
збільшення врожайності;
стимулюючої та дорадчої аграрної політики.

Напрям 10. Промисловість 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: Промисловість — каталізатор економічного зростання та опора 
сталого розвитку України.

Стратегічні цілі за напрямом:
створення стійкого внутрішнього попиту на вітчизняну промислову продукцію;
забезпечення інтеграції українського промислового сектору до глобальних лан-

цюгів вартості, створення умов для розширення експорту промислової продукції;
посилення конкурентоспроможності виробленої в Україні промислової продукції, 

впровадження ресурcо- та енергоефективних технологій;
створення нових виробничих потужностей шляхом стимулювання інноваційної ді-

яльності підприємств у всіх регіонах країни з використання конкурентних переваг 
кожного з них.

Аналіз промисловості: висновки та ключові аспекти
Висновок 1. Галузь металургії є імпортозалежною за сировиною та має ризики 

втрати конкурентоспроможності на глобальному ринку
Внаслідок тимчасової окупації частини території Донецької та Луганської облас-

тей, на якій розміщується значна частка покладів коксівного вугілля, видобувна про-
мисловість забезпечує лише третину потреб внутрішнього ринку в ньому, що є осно-
вою для доменного коксу та основним видом палива для виплавки металів (кокс ста-
новить близько 50 відсотків собівартості готової металевої продукції). Зменшення 
видобутку коксівного вугілля в Україні протягом 2013—2018 років на 77 відсотків су-
проводжувалося зростанням його імпорту в 1,5 раза переважно за рахунок збільшен-
ня поставок з Російської Федерації.

Протягом останніх п’яти років підприємства в секторі виробництва сталі в Украї-
ні, який є показовим для всієї металургії, здійснили в 1,7 раза менше капітальних ін-
вестицій, ніж у середньому у світі. Застаріле обладнання та ризики невідповідності 
екологічним нормативам ЄС, які планують зменшення викидів СО2 вдвічі до 2030 ро-
ку, зменшує конкурентоспроможність української продукції на глобальному ринку та 
ставить під загрозу експорт на один з основних ринків збуту — ЄС. Очікуване збіль-
шення податкових платежів при імпорті продукції з ЄС на основі викидів CO2 у ви-
робництві створить додатковий фіскальний тиск на виробників сталі обсягом у 10—
13 відсотків.

Висока волатильність цін на світових ринках формує ризики для експортноорієн-
тованого сектору гірничо-металургійного комплексу. З 2019 року відбувалося зни-
ження світових цін на металопродукцію, що супроводжувалось посиленням протек-
ціоністських заходів на ключових ринках та відповідно зменшення обсягу виручки 
від реалізації товарів металургії на 22 відсотки протягом останніх двох років. За той 
самий період експорт зменшився на 29 відсотків, а реалізація на внутрішньому рин-
ку — на 18 відсотків внаслідок падіння обсягів виробництва продукції машинобу-
дування.

Висновок 2. Розрив виробничих ланцюгів та втрата частини ринків збуту призвели 
до падіння обсягів виробництва товарів машинобудування

Протягом останніх десяти років обсяги виробництва в машинобудуванні скоро-
тилися на 33 відсотки, що вдвічі більше, ніж у переробній промисловості загалом. 
Основними причинами різкого падіння в 2013—2015 роках були збройна агресія Ро-
сійської Федерації на Сході України та як наслідок — тимчасова окупація частини те-
риторій Донецької та Луганської областей, а також території Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополя. Це призвело до руйнування виробничих потужностей, тран-
спортної інфраструктури та розриву виробничих міжрегіональних зв’язків.

Протягом 2010—2018 років експорт товарів машинобудування в Україні зменшив-
ся на 6,2 відсотка внаслідок зменшення експорту до Російської Федерації з 6,9 млрд. 
доларів США (52 відсотки від сукупного експорту товарів машинобудування) в 2012 
році до 963 млн. доларів США в 2018 році.

У 2014 році частка транспортних засобів, крім автомобільних, зменшилася з 46 
відсотків до 34 відсотків, переважно внаслідок зменшення залізничного машинобу-
дування. Протягом наступних років ця частка поступово зменшувалася до 28 відсо-
тків, що спричинено падінням обсягів поставок до Російської Федерації, що склада-
ли 52 відсотки загального обсягу експорту продукції машинобудування, та скорочен-
ням внутрішнього споживання продукції машинобудування.

Частка готової продукції в експорті товарів машинобудування протягом 2010—
2018 років зменшилася в 1,8 раза з 58 відсотків до 33 відсотків. За 2010—2018 роки 
доходи від реалізації готової продукції машинобудування на зовнішніх ринках скоро-
тилися на 65 відсотків (до 1,8 млрд. доларів США в 2018 році), а товарів проміжного 
споживання — на 6 відсотків (до 3,6 млрд. доларів США).

Висновок 3. Недостатні обсяги інвестицій у розвиток хімічної галузі призвели до 
зниження продуктивності праці та скорочення обсягів експорту

Споживання вітчизняної хімічної продукції на внутрішньому ринку відновлюєть-
ся повільніше за споживання імпортної продукції. Після спаду в 2015 році ринок хі-
мічної продукції поступово відновлюється до докризового рівня 2013 року. Крім то-
го, приріст вітчизняної продукції в споживанні на 8 відсотків вищий, ніж приріст ім-
порту за 2016—2019 роки (35 відсотків порівняно з 27 відсотками). Однак, незважа-
ючи на позитивну тенденцію в структурі споживання протягом останніх років, част-
ка вітчизняних товарів на внутрішньому ринку становить 26 відсотків, що на 11 від-
сотків нижче, ніж у 2012 році.

Частка сировини у формуванні ціни кінцевої продукції хімічної промисловості ста-
новить від 50 до 90 відсотків, що знижує конкурентоспроможність українських ви-
робників та збільшує їх залежність від коливань світових цін на сировинні матеріали.

Продуктивність праці в хімічній промисловості України нижча за продуктивність 
праці у розвинутих країнах та становить 38 тис. доларів США на одного працівника. 
Продуктивність праці у промислово розвинених країнах Європи та Східної Азії коли-
вається від 350 до 1100 тис. доларів США на робітника, а середній показник у світі 
становить 74 тис. доларів США

Українська хімічна галузь спрямована на виробництво та експорт продукції з низь-
кою доданою вартістю, повільно росте частка високотехнологічної та кінцевої про-
дукції. Переважну частку виробництва становлять добрива та вироби із пластмас, що 
формують низьку додану вартість. В експорті частка продукції низького та середньо-
го технологічного перероблення становить близько 70 відсотків.

Недостатній рівень інвестицій в секторі, насамперед у виробництві основної хімії, 
призвів до того, що 60 відсотків основних засобів експлуатуються більше 15 років, 
що вдвічі більше, ніж норматив у світі.

Висновок 4. Падіння обсягів капітальних інвестицій у будівництво спричинило 
скорочення виробництва будівельних матеріалів, проте будівництво доріг та здій-
снення заходів з підвищення енергоефективності сприяли збільшенню попиту на 
окрему будівельну продукцію

Падіння обсягів капітальних інвестицій у будівництво призвело до скорочення ви-
робництва будівельних матеріалів. Виробництво блоків з цементу, штучного каме-
ню чи бетону, елементів збірних конструкцій та цегли протягом кількох років демон-
струє тенденцію до зниження.

Попит на будівництво відновлюється та має потенціал до зростання. Після спа-
ду в 2014 році, що був зумовлений відкладеним попитом на нерухомість внаслідок 
кризових подій 2013—2014 років, обсяги будівництва почали зростати з 2016 ро-
ку в основному за рахунок комерційної нерухомості. Частка будівництва у ВВП ста-
новить 2,7 відсотка, що є значно нижче, ніж у країнах сусідах (Німеччина — 5,3 від-
сотка, Польща — 7,9 відсотка) та свідчить про потенціал розвитку виробництва бу-
дівельних матеріалів.

Виконання програми дорожнього будівництва та здійснення заходів з підвищен-
ня енергоефективності будівель сприяли формуванню попиту на окремі види буді-
вельних матеріалів. Порівняно з 2013 роком зросло виробництво бетону (на 22,6 від-
сотка) та сухих будівельних сумішей (на 56 відсотків). Зростання обсягів виробни-
цтва будівельних матеріалів для забезпечення термомодернізації будівель дало змо-
гу збільшити обсяг виробництва мінеральної вати на 52 відсотки.

Внаслідок значних коливань курсів іноземних валют, що позначилося на цінах ім-
портованої продукції, відбувся значний спад імпорту. Крім того, на це вплинули зна-
чні витрати на логістику. Проте з 2017 року імпорт почав знову зростати. На сьогодні 

Україна імпортує керамічну плитку, а також вапно, вироби з азбестоцементу та іншу 
продукцію, виробництво якої скоротилося через зменшення видобутку сировини, ро-
довища якої розташовані на тимчасово окупованих територіях України.

Висновок 5. Легка промисловість характеризується імпортозалежністю за сиро-
виною, низькою продуктивністю праці та переважанням експорту товарів проміжно-
го споживання, а не кінцевої продукції

Більшість виробників одягу та взуття імпортують тканини та сировину первинної 
обробки для свого виробництва, лише 32 відсотки потреб на ці матеріали задоволь-
няє вітчизняне виробництво.

Протягом кризи 2014—2015 років імпорт матеріалів для подальшої обробки 
зменшився на 29 відсотків, в той час як імпорт готової продукції зріс на 62 відсотки. 
Ураховуючи те, що вартість тканин, полотен та фурнітури може досягати 80 відсотків 
собівартості готової продукції, відсутність вітчизняного виробництва сировини пер-
винної переробки є ризиком для всіє галузі.

Продуктивність праці у виробництві одягу та взуття становить 60 відсотків цього 
показника в Індії, Пакистані, Бангладеші та Китаї. Основною причиною є неефектив-
ність організації виробничих процесів.

Значна частина виробників є представниками мікробізнесу. За даними Держстату, 
частка підприємств з кількістю зайнятих працівників до дев’яти осіб включно у 2018 
році становила 81,7 відсотка, у 2019 році — 82,1 відсотка.

Протягом двох років кризи експорт одягу та взуття зменшився вдвічі з 2,9 до 1,4 
млрд. доларів США. Основною проблемою українських виробників є складність отри-
мання сертифіката EUR-1 для безмитного експорту продукції в країни ЄС. Значна 
частина виробників перебувають у тіні та не можуть надати звітність, що вимагаєть-
ся для отримання такого сертифіката. Оскільки українські підприємства переорієнту-
валися на виробництво товарів, які не потребують  сертифікації, експорт товарів про-
міжного споживання відновився протягом наступних трьох років після кризи та є ре-
кордним за останні десять років.

Висновок 6. Вітчизняні виробники змогли переорієнтуватися на нові ринки та за-
безпечити зростання деревообробної промисловості

Україна щороку заготовляє близько 20 млн. куб. метрів деревини і має потенціал 
до збільшення такого показника, оскільки протягом 2015—2019 років обсяги заго-
тівель деревини становили менше 60 відсотків щорічного приросту деревини в укра-
їнських лісах. Незважаючи на те, що частина пиломатеріалів імпортується, загалом 
вони доступні на внутрішньому ринку і протягом 2011—2018 років обсяги їх вироб-
ництва зростали. У 2019 році відбувся незначний спад порівняно з попереднім ро-
ком (на 5 відсотків).

Більше половини обсягу деревообробного виробництва України припадає на ме-
блеву промисловість. Попри певну стагнацію ринку у 2014—2016 роках, починаючи з 
2017 року вітчизняний ринок меблів за більшістю позицій поступово демонструє по-
зитивну динаміку та наближається до показників 2013 року. Меблевий ринок на сьо-
годні налічує близько 3 тис. виробників, до яких належать невеликі меблеві майстер-
ні та великі підприємства з іноземними інвестиціями.

До 2011 року Україна була чистим імпортером як деревини, так і меблевої продук-
ції. У 2012 році тенденції почали змінюватися (частково внаслідок девальвації грив-
ні), що призвело до зменшення імпорту та зростання експорту. Імпорт та експорт за-
знали падіння після тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севасто-
поля, однак починаючи з 2017 року показники почали відновлюватися.

Внаслідок втрати російського ринку українські виробники переорієнтувалися на 
ринки ЄС та Азії. Продукція експортується в основному до Польщі, Туреччини, Німеч-
чини, Угорщини. Основні імпортні поставки відбуваються з Білорусі, Туреччини, Ру-
мунії та Німеччини та переважно представлені продукцією з високою доданою вар-
тістю.

Висновок 7. Вітчизняні виробники фармацевтичної галузі орієнтуються на вироб-
ництво доступних лікарських засобів, що сприяло зростанню аптечного ринку про-
тягом останніх трьох років

Український ринок лікарських засобів повністю не відновився після кризи 2014—
2015 років. При цьому структура ринку змінилася на користь вітчизняних виробни-
ків. Десять років тому лідерами в Україні були іноземні компанії на чолі з німець-
кою Berlin-Chemie, але девальвація гривні в 2014 році зміцнила позиції українських 
виробників. Аптечний ринок зростав на 11 відсотків на рік протягом останніх трьох 
років. Зростанню сприяло збільшення обсягу виробництва доступніших українських 
аналогів імпортним лікам, які дорожчі в 4—16 разів.

У натуральному вираженні на ринку переважають українські лікарські засоби, але 
у грошовому виразі дорожчі іноземні товари мають більшу частку. Асортимент лі-
ків українських виробників складається в основному з більш доступних категорій лі-
карських засобів.

Аптечний сектор становить основу ринку лікарських засобів в Україні. Спостеріга-
ється зменшення у натуральному виразі та збільшення у грошовому внаслідок зрос-
тання частки іноземних виробників. Ринок аптечних продажів висококонкурентний, 
частка ТОП-20 компаній становить 47 відсотків, вона майже порівну розподілена між 
національними та іноземними виробниками.

За кількістю придбаних ліків у розрахунку на одну особу Україна посідає одну з 
найнижчих позицій серед країн світу. Низька купівельна спроможність українців, об-
межений перелік ліків, за якими пацієнти отримують компенсації витрат на лікар-
ські засоби, та відсутність розвитку медичного страхування стримують обсяги спо-
живання ліків.

Висновок 8. Українська промисловість є ресурсонеефективною (внаслідок низь-
кого рівня утилізації відходів), з високим рівнем вуглемісткості та енергоємності

Кількість відходів переробної промисловості скорочується внаслідок падіння об-
сягів промислового виробництва. У 2019 році Україна виробила 442 млн. тонн відхо-
дів, з яких відходи переробної промисловості становлять 30,7 млн. тонн (7 відсотків). 
Кількість відходів, що створює переробна промисловість, зменшується в абсолютних 
та відсоткових показниках з 2014 року, що спричинене погіршенням економічної си-
туації, зменшенням виробництва через збройну агресію Російської Федерації проти 
України та тимчасову окупацію частини території Донецької та Луганської областей, 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Частка відходів переробної промисловості від загальної сукупності відходів в 
Україні є меншою, ніж у Польщі (16 відсотків) чи Чехії (18 відсотків), проте відсоток 
утилізації відходів в Україні — лише 24 відсотки всього їх об’єму, в той час як у кра-
їнах ЄС — 49 відсотків.

Кількість викидів CO2 від стаціонарних джерел в Україні відносно невелика — 124 
млн. тонн у 2017 році, що менше, ніж у сусідній Польщі (301 млн. тонн CO2) або Ні-
меччині (670 млн тонн). Крім того, в Україні спостерігається щорічне зменшення кіль-
кості викидів CO2. Проте вуглемісткість промислового виробництва набагато вища, 
ніж у країнах ЄС. За створеним ВВП на одиницю енергетичних викидів Україна має 
значно нижчі показники, ніж більшість країн ЄС. На 1 кілограм викидів CO2 в Україні 
припадає 2,64 долара США, в Польщі цей показник сягає 3,61 долара США.

Висока енергоємність та низька продуктивність призводять до зниження кон-
курентоспроможності української переробної промисловості. У 2017 році в Украї-
ні обсяг виробленого ВВП на одиницю загального постачання первинної енергії ся-
гав 5 054 доларів США, що є близьким за значенням до країн Східної Європи, Кав-
казу та Центральної Азії. Хоча для України характерне щорічне зростання створено-
го ВВП на одиницю загального постачання первинної енергії (в середньому на 100— 
200 доларів США). Польща створює 10 620 доларів США (вдвічі більше) на 1 тис. тонн 
нафтового еквіваленту, а в країнах ЄС середній показник у 2,53 раза вищий (12 802 
доларів США), ніж в Україні.

Висновок 9. Технологічність вітчизняного виробництва є низькою
Експорт України на 54 відсотки складається із товарів з низькою доданою вартіс-

тю незважаючи на наявний потенціал вироблення високотехнологічних товарів. Ана-
ліз рівня технологічної складності товарів свідчить, що потенціал тих секторів еко-
номіки України, які здатні генерувати найбільшу частку доданої вартості, реалізова-
ний не у повному обсязі порівняно з більш розвиненими країнами. Крім того, ключо-
ві галузі (металургія, мінеральні продукти, агропромисловість) переважно виготов-
ляють продукцію із низьким ступенем переробки, що також свідчить про частковий 
рівень реалізації їх потенціалу. Водночас Україна має необхідні природні, технічні та 
людські ресурси для того, щоб підвищити технологічність вітчизняного виробництва.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Створення стійкого внутрішнього попиту на вітчизняну 

промислову продукцію»:
падіння попиту на внутрішньому ринку (падіння доходів громадян негативно впли-

нуло на обсяги споживання промислової продукції);
втрата частини підприємств на Сході України (згортання розвитку підприємництва 

внаслідок відсутності стратегічного підходу щодо підтримки та розвитку бізнесу на 
територіях, що постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України);

імпортозалежність (високий рівень імпорту готової продукції промислового ви-
робництва).

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення інтеграції українського промислового сек-
тору до глобальних ланцюгів вартості, створення умови для розширення експорту 
промислової продукції»:

обмежений доступ до міжнародних ринків (експортна діяльність українських під-
приємств обмежена недостатнім рівнем обізнаності з умовами виходу на міжнародні 
ринки у поєднанні з низьким визнанням українських брендів);

відсутність фінансових інструментів підтримки експорту (робота Експортно-кре-
дитного агентства на даний час орієнтована на страхування, а не на фінансування 
експорту);

відсутність взаємного визнання результатів роботи з оцінки відповідності промис-
лової продукції між Україною та ЄС ускладнює доступ українським виробникам на 
ринок ЄС;

посилення митно-тарифних бар’єрів (активна протекціоністська політика значної 
частини країн обмежує канали збуту для українських виробників шляхом запрова-
дження екологічних податків);
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складність дотримання регуляторних вимог (високі витрати на дотримання регу-

ляторних вимог під час імпорту складових та експорту кінцевої продукції);
втрата основних ринків збуту (втрата значного ринку збуту, в тому числі експор-

ту продукції машинобудування до Російської Федерації, та необхідність переорієнта-
ції на нові ринки).

За стратегічною ціллю 3 «Посилення конкурентоспроможності виробленої в Укра-
їні промислової продукції, впровадження ресурcо- та енергоефективних технологій»:

висока вартість кредитування та страхування (відсутність доступу до дешевого ка-
піталу на внутрішньому ринку стримує розвиток підприємств);

дефіцит інвестиційних ресурсів (реалізація екологічних проектів потребує значно-
го збільшення інвестицій, оскільки останні десять років галузь діяла в умовах дефі-
циту інвестиційних ресурсів);

поглиблення розриву в технологічному та інноваційному розвитку (інвестиції в 
модернізацію виробництв в Україні є нижчими, ніж в інших країнах, що зменшує кон-
курентоспроможність вітчизняних виробників);

низький рівень автоматизації виробництва (вища собівартість продукції порівняно 
з іншими країнами внаслідок низького рівня модернізації);

економічно необґрунтовані тарифи на залізничні перевезення та передачу елек-
троенергії, завищені портові збори (нечіткий та непрозорий механізм тарифоутво-
рення без прив’язки до собівартості перевезень; портові збори виконують фіскаль-
ну функцію, ризик зростання тарифу на передачу електроенергії через кризу на рин-
ку електроенергії);

коливання цін на світових ринках (коливання цін на глобальних сировинних рин-
ках формує ризики для стабільності економічної системи);

нестабільність видобутку та постачання окремих видів сировини (ймовірність не-
регулярного постачання енергоресурсів формує ризики для сталої роботи промис-
лових виробництв).

За стратегічною ціллю 4 «Створення нових виробничих потужностей через стиму-
лювання інноваційної діяльності підприємств у всіх регіонах країни з використання 
конкурентних переваг кожного з них»:

висока вартість та довготривалість підключення виробничих потужностей до 
енергомережі (вартість підключення до електромережі в Україні в декілька разів ви-
ща за вартість у країнах ЄС);

низький рівень фінансування науково-дослідницьких робіт (інвестування у низь-
котехнологічне виробництво та низькі витрати на науково-дослідні роботи);

відсутність тісної співпраці наукових установ та промислових підприємств (віді-
рваність української науки від реальних потреб промисловості та відсутність ефек-
тивної співпраці між наукою та промисловістю);

зростаючі темпи трудової міграції (більш вигідні умови працевлаштування, зокре-
ма для висококваліфікованих працівників, за межами України утворили дефіцит ка-
дрів на внутрішньому ринку праці);

несприятливі умови для розміщення виробництва (недосконала регуляторна ба-
за, відсутність якісних майданчиків для розгортання виробництв та високі витрати на 
приєднання до електромережі);

відсутність смарт-спеціалізації (незавершений процес становлення об’єднуючих 
для всієї області точок зростання та пріоритетних напрямів у форматі смарт-
спеціалізації);

неефективність індустріальних парків (території, які визначені як індустріальні 
парки, у деяких регіонах не мають інженерно-транспортної інфраструктури, відсутній 
аналіз впливу від приходу інвестора для громади).

Стратегічний курс розвитку промисловості
За стратегічною ціллю 1 «Створення стійкого внутрішнього попиту на вітчизняну 

промислову продукцію»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Формування  
внутрішнього попиту

забезпечення пожвавлення житлового будівництва — 
впровадження програми «Доступне житло» 
забезпечення оновлення фондів житлово-комунально-
го господарства 

2. Залучення інвестицій підвищення рівня інформування потенційних інвесторів 
розроблення пакета проектів та ініціатив, спрямованих 
на залучення інвестицій у виробництво 
покращення системи державно-приватного партнерства 
у сфері промисловості 

3. Зростання житлового 
будівництва через  
дерегуляцію галузі

завершення ліквідації Державної архітектурно-будівель-
ної інспекції 
дерегуляція дозвільних процедур, передача функ-
цій приватним особам під наглядом держави з 
обов’язковим страхуванням їх діяльності 
відмова від процедури видачі дозволу на будівництво 
зміна порядку розроблення проектної документації 
(орієнтація на моделювання всього життєвого циклу 
об’єкта та його оцінку) 
забезпечення виконання державних програм і заходів у 
сфері житлово-комунального господарства, які перед-
бачають збільшення частки самоврядування в житло-
вому фонді 

4. Фінансування  
модернізації транспортної 
інфраструктури

забезпечення фінансування оновлення основних акти-
вів у портах шляхом зниження норми відрахування ди-
відендів Адміністрації морських портів до державного 
бюджету до 30 відсотків 
створення залізничного фонду (наповнення шляхом 
спрямування 2 відсотків акцизу від дизельного пально-
го,  передбачення спрямування коштів фонду на інвес-
тиційні проекти, в тому числі інфраструктурні) 
забезпечення фінансування модернізації інфраструкту-
ри за рахунок державного бюджету через концесії, ме-
ханізм державно-приватного партнерства 
забезпечення модернізації державної транспортної інф-
раструктури 

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення інтеграції українського промислового 
сектору до глобальних ланцюгів вартості, створення умов для розширення експор-
ту промислової продукції»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Гармонізація норм  
у сфері стандартизації  
та сертифікації

гармонізація національного законодавства у сфері обігу 
хімічних речовин до міжнародного та законодавства ЄС, 
зокрема правовідносин у сфері регламентів REACH (ре-
єстрація, оцінка, авторизація хімічних речовин) та CLP 
(класифікація, маркування, упакування) 
адаптація промислового виробництва до екологічних 
вимог 
усунення дублювання у сфері державного нагляду за 
відповідністю продукції 
цифровізація процесу отримання документів дозвіль-
ного характеру 
гармонізація національних стандартів з міжнародними 
та європейськими 

2. Проведення географіч-
ної диверсифікації  
партнерств

розширення можливостей преференційного експорту 
товарів на перспективні зовнішні ринки та використання 
потенціалу участі України в реалізації Регіональної кон-
венції про пан-євро-середземноморські преференційні 
правила походження 

3. Усунення торгових 
бар’єрів та спрощення 
процедур

спрощення процедури відкриття філіалів за кордоном з 
метою супроводження експортних контрактів, здійснен-
ня сервісного обслуговування товарів з високою до-
даною вартістю, організації маркетингової діяльності, 
участі у тендерах 
оптимізація функціонування митних органів 
забезпечення узгодження процесів, процедур, потоків 
інформації на основі електронного оформлення 
уніфікація законодавства у сфері торгівлі 

4. Посилення експортної 
підтримки

розширення функцій Експортно-кредитного агентства 
збільшення державного фінансування для страхування 
та кредитування експортних контрактів щодо виробни-
цтва товарів з високою доданою вартістю 
забезпечення державної підтримки участі у промисло-
вих виставках 
активізація роботи торгових представництв для стиму-
лювання експорту та підтримки українських інтересів на 
зовнішніх ринках 
впровадження ефективної системи державного гаранту-
вання операцій зовнішньоекономічної діяльності 
вдосконалення системи експортного контролю (зокре-
ма для продукції військового призначення) 
забезпечення розвитку військово-технічного співро-
бітництва 
розгляд створення спеціальних експортних зон 
забезпечення брендингу національного виробництва

зважене застосування протекціоністських заходів, які 
можуть призвести до зростання собівартості продукції 
інших українських виробників або стати приводом для 
впровадження симетричних/асиметричних заходів про-
ти продукції України 

5. Посилення підготовки 
професійних кадрів

реалізація концепції підготовки фахівців за дуальною 
формою здобуття освіти 
сприяння розвитку альтернативних форм навчання на 
робочому місці, у навчальних центрах при промислових 
підприємствах 
забезпечення надання грантів на освіту, проведення 
тренінгів 
забезпечення необхідного державного замовлення фа-
хівців  відповідно до потреб ринку праці 
розроблення професійних стандартів за професіями 
промислового сектору 
удосконалення системи перепідготовки фахівців 

За стратегічною ціллю 3 «Посилення конкурентоспроможності виробленої в Укра-
їні промислової продукції, впровадження ресурcо- та енергоефективних технологій»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Стимулювання  
модернізації основних 
засобів

забезпечення пролонгації механізму розстрочення/по-
вернення податку на додану вартість на імпорт облад-
нання для модернізації секторів промисловості, орієн-
тованих на виробництво товарів з високою доданою 
вартістю 
надання тимчасових пільг для виробництва частини об-
ладнання на території України 
посилення адміністрування політики безпеки промисло-
вого виробництва 
забезпечення прозорого та ефективного механізму дер-
жавних гарантій для модернізації виробництва під час 
отримання кредитів/позик впpoвaдження викopиcтaння 
нoвiтнix ІТ peгyлятopaми фiнaнcoвoгo ceктopy 

2. Підвищення ефектив-
ності роботи промисло-
вих підприємств

стимулювання підприємств до заходів системного під-
вищення ефективності роботи 
сприяння створенню максимально повного циклу ви-
робництва 
перегляд існуючих дозвільних процедур у сфері про-
мисловості 

3. Встановлення еконо-
мічної обґрунтованості  
тарифів та зборів  
природних монополій

удосконалення механізмів цінового регулювання 
суб’єктів природних монополій 
удосконалення регулювання ринку електроенергії шля-
хом удосконалення механізмів підтримки населення 
та вдосконалення механізмів підтримки відновлюва-
них джерел енергії з метою уникнення фінансової кри-
зи на ринку електроенергії та забезпечення конкурен-
тоспроможної ціни на електроенергію для промисло-
вих виробників 

4. Стимулювання  
розвитку циркулярної 
економіки

створення прозорих і конкурентних ринків вторинної 
сировини шляхом удосконалення та гармонізації за-
конодавства України з відповідним законодавством та 
нормами і правилами ЄС 
стимулювання скорочення обсягів утворення відходів 
спрощення порядку здійснення операцій з металобрух-
том 
формування політики циркулярної економіки 
запровадження системи розширеної відповідальнос-
ті виробника 
впровадження комплексу заходів щодо комерційного 
освоєння промислових відвалів 

5. Підвищення  
ресурсоефективності

підвищення рівня поінформованості про впровадження 
ресурсоефективних технологій 
впровадження ефективного регулювання у сфері ре-
сурсозбереження та використання відновлюваних дже-
рел енергії 
залучення грантів і кредитів для ресурсозберігаючих та 
енергозберігаючих технологій 
забезпечення доступу до високоякісних енергетичних 
аудитів 
забезпечення впровадження систем енергетичного ме-
неджменту 
розвиток сталих публічних закупівель шляхом підви-
щення рівня поінформованості учасників ринку та ме-
тодологічної підтримки щодо застосування критері-
їв сталості 
впровадження системи податкових стимулів для еко-
модернізації 
впровадження системи торгівлі квотами на викиди пар-
никових газів та іншими інструментами встановлення 
ціни на викиди парникових газів 
запровадження найкращих доступних технологій та ме-
тодів управління 

6. Забезпечення спра-
ведливої державної 
протекціо ністської  
політики

відміна імпортних мит на сировину та матеріали, що не 
виробляються в Україні 
зважене застосування протекціоністських заходів, які 
можуть призвести до зростання собівартості інших 
українських товарів або стати приводом для впрова-
дження симетричних/асиметричних заходів проти про-
дукції України 

За стратегічною ціллю 4 «Створення нових виробничих потужностей через стиму-
лювання інноваційної діяльності підприємств у всіх регіонах країни із використання 
конкурентних переваг кожного з них»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Стимулювання  
залучення інвестицій

підвищення рівня інформування потенційних інвесторів 
покращення системи державно-приватного партнерства 
у сфері промисловості 
виконання програми державно-приватного партнерства 
у промисловості (пріоритет — розширення експорту/ім-
портозаміщення), де держава сприяє доступу до енер-
гетичної та/або транспортної інфраструктури  

2. Покращення доступу  
до фінансів

створення банку розвитку для підтримки новостворе-
них бізнесів 
використання коштів регіонального фонду на налаго-
дження виробничої інфраструктури — запуск нових ви-
робництв 
розширення повноважень і збільшення фінансових об-
сягів Фонду розвитку інновацій 
збільшення обсягів фінансування інновацій у промисло-
вості, зокрема за рахунок ресурсів фінансово-кредит-
них установ, інвестиційних фондів 

3. Впровадження  
Індустрії 4.0

популяризація концепції «Індустрія 4.0» та її окремих 
елементів як обов’язкового фактору підвищення конку-
рентоспроможності промислових підприємств на між-
народних ринках 
інституціоналізація Індустрії 4.0 — синхронізація стра-
тегії 
залучення промислових компаній до запровадження 
концепції «Індустрія 4.0» за рахунок коштів фондів ЄС, 
зокрема, за рамковою програмою Європейського Союзу 
з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» (2021—
2027) («Horizon Europe») 
сприяння проведенню просвітницьких заходів щодо пе-
ренесення передового досвіду з сектору ІТ до промис-
лових секторів 
забезпечення інтеграції інновацій у сфері Індустрії 4.0 в 
стратегії оборонного комплексу та безпеки країни 
формування нових компетенцій персоналу в промисло-
вості з метою впровадження цифрових технологій 
повномасштабна діджиталізація ключових секторів про-
мисловості 
забезпечення кластеризації у сфері Індустрії 4.0 — на 
національному та регіональному рівні 

4. Сприяння регіонально-
му розвитку

забезпечення використання та реалізації підходу смарт-
спеціалізації кожного регіону згідно з методикою ЄС 
створення пілотних проектів для розвитку взаємопід-
тримки між регіонами 
створення передумов для конкуренції між місцевими 
громадами за залучення інвестора 
приєднання України до Європейської Платформи смарт-
спеціалізації (S3 Platform)

5. Розвиток індустріаль-
них парків

забезпечення умов для створення та розвитку індустрі-
альних парків як інвестиційних майданчиків з наявною 
інженерно-транспортною інфраструктурою 
забезпечення стимулів для резидентів індустріаль-
них парків 
забезпечення пріоритетності розвитку мережі інду-
стріальних парків у регіональних стратегіях розвитку і 
включення до планів їх реалізації відповідних конкрет-
них заходів 
забезпечення електрифікації територій, де створюють-
ся індустріальні парки, та приєднання їх до електрич-
них мереж 
забезпечення державної підтримки індустріальних пар-
ків, включених до Реєстру індустріальних (промисло-
вих) парків, шляхом фінансування заходів, спрямова-
них на покращення екологічних, енергетичних та еконо-
мічних показників їх функціонування (з метою запрова-
дження моделі екоіндустріальних парків) 

6. Впровадження іннова-
ційних технологій

створення майданчика для обміну досвідом із впрова-
дження інноваційних технологій 
удосконалення механізму комерціалізації науково-тех-
нічних розробок, науково-дослідних робіт 
зменшення ризику реалізації інноваційних проектів че-
рез інструменти страхування таких проектів 
створення сприятливих умов для розвитку кластерів 
формування взаємовідносин та посилення співробітни-
цтва між закладами вищої освіти, науковими центрами 
та промисловістю 
інтеграція промислових кластерів України з Європей-
ською платформою співпраці кластерів 
створення науково-технічних кластерів за участю базо-
вих підприємств 
впровадження кращих доступних технологій відповідно 
до EU Best Available Techniques reference documents (Єв-
ропейські довідкові документи) 

7. Розвиток українського 
машинобудування (тран-
спортне та залізничне, 
виробництво сільськогос-
подарської техніки, суд-
нобудування), хімічної, 
агро- та харчової промис-
ловості

розширення фінансових можливостей секторів та їх 
спроможності залучати інвесторів 
розгляд та адаптація політик та практик встановлення 
тарифів до потреб сектору в частині здійснення імпорту 
усунення надмірної зарегульованості галузей 
підтримка інновації та популяризація кращих практик 
в секторах 
впровадження стимулюючих та компенсаційних меха-
нізмів на державному, регіональному та місцевому рів-
ні для підтримки пріоритетних підсекторів машинобу-
дування, хімічної, агро- та харчової промисловості, при-
датних для експорту 
забезпечення державної підтримки суднобудівної галузі 
залучення молоді до участі в освітніх програмах, 
пов’язаних із машинобудуванням, агро- та хімічною 
промисловістю, та створення можливостей для талано-
витих українців, що виїжджають за кордон 

8. Розвиток оборонно-
промислового комплексу

забезпечення фінансової стабільності підприємств обо-
ронно-промислового комплексу 
забезпечення довгострокового планування та інвестицій 
держави в інновації 
забезпечення державної підтримки оборонних науково-
технічних досліджень 
стимулювання впровадження сучасних технологій в 
оборонно-промисловому комплексі 
надання грантів на застосування технологій оборонно-
промислового комплексу в інших галузях 
забезпечення інтеграції оборонно-промислового комп-
лексу з класичними секторами економіки 
забезпечення інтеграції оборонно-промислового комп-
лексу із сферами освіти та науки 

Цільові індикатори — 2030

За стратегічною ціллю 1 «Створення стійкого внутрішнього попиту на вітчизняну 
промислову продукцію»:

обсяг прямих іноземних інвестицій у промисловий сектор — не менше 2,5 млрд. 
доларів США на рік;

зростання житлового будівництва та оновлення фондів житлово-комунального 
господарства (кількість введених в експлуатацію кв. метрів) до 100 відсотків.

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення інтеграції українського промислового 
сектору до глобальних ланцюгів вартості, створення умов для розширення експор-
ту промислової продукції»:

частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого і се-
редньовисокого рівня у загальному обсязі експорту товарів — 30 відсотків;

забезпечення зростання промислового експорту до ЄС на 30 відсотків, у тому чис-
лі забезпечення збереження досягнутого рівня експорту за окремими категоріям;

підвищення місця України у міжнародному рейтингу Рейтингу логістичної ефек-
тивності (Logistics Performance Index) до 3,6;

обсяги промислового експорту становлять 20 млрд. доларів США за рахунок укла-
дення нових/перегляду існуючих угод про зону вільної торгівлі.

За стратегічною ціллю 3 «Посилення конкурентоспроможності виробленої в Укра-
їні промислової продукції, впровадження ресурcо- та енергоефективних технологій»:

досягнення здешевлення фінансових ресурсів до середнього показника у східно-
європейських країнах;

підвищення рівня утилізації промислових відходів до 60 відсотків;
забезпечення модернізації 30 відсотків основних виробничих фондів;
cкорочення питомих показників енергоємності та вуглеємності на одиницю про-

дукції.
За стратегічною ціллю 4 «Створення нових виробничих потужностей через стиму-

лювання інноваційної діяльності підприємств у всіх регіонах країни із використання 
конкурентних переваг кожного з них»:

створення 3 млн. нових робочих місць в переробній промисловості;
збільшення частки прямих іноземних інвестицій у високотехнологічну та серед-

ньотехнологічну промисловість від сукупних прямих іноземних інвестицій до 25 від-
сотків;

залучення 8 млрд. доларів США інвестицій через механізм індустріальних парків;
забезпечення економічного розвитку регіонів — підвищення валового регіональ-

ного продукту на душу населення 75 відсотків регіонів з найнижчими показниками 
на рівень топ-25 відсотків.

Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дозволить забезпечити відновлення та сприяти 
розвитку промисловості завдяки:

створенню стійкого внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію;
забезпеченню інтеграції українського промислового сектору до глобальних лан-

цюгів вартості, створенню умов для розширення експорту промислової продукції;
посиленню конкурентоспроможності виробленої в Україні промислової продукції, 

впровадженню ресурсо- та енергоефективних технологій;
створенню нових виробничих потужностей через стимулювання інноваційної ді-

яльності підприємств у всіх регіонах країни з використання конкурентних переваг 
кожного з них;

декарбонізації промисловості.

Напрям 11. Енергетика 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: Україна — економічно ефективний та екологічно визнаний євро-
пейський партнер з високим рівнем енергетичної безпеки.

Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення високого рівня енергетичної безпеки та інтеграція України в євро-

пейський енергетичний ринок;
забезпечення функціонування розумної, модернізованої та надійної енергосисте-

ми, яка повністю задовольняє вимоги та потреби кінцевих споживачів;
забезпечення функціонування вільних, ефективних та конкурентних ринків;
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підвищення енергоефективності економіки та забезпечення екологічності енер-

гетичного сектору.
Аналіз енергетики: висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Викривлені ринкові механізми та систематичне недофінансування 
електроенергетичної галузі призвели до кризового стану сьогодні

Відсутність механізму коригування ставок «зеленого» тарифу у відповідь на ско-
рочення вартості технологій генерації з використанням відновлюваних джерел енер-
гії призвела до стрімкого зростання «зеленої» генерації (за останні три роки обсяг 
потужностей відновлюваних джерел енергії в Україні зріс у чотири рази). Потужності 
відновлюваних джерел енергії характеризуються низькою маневреністю генерації та 
високою залежністю від погодних умов, що ускладнює процес прогнозування попиту 
та пропозиції на ринку електроенергії. Додатковий ефект на вже недостатньо манев-
рену систему генерації призвів до появи технологічних викликів балансування сис-
теми в певні періоди, а також до обмеження відновлюваних джерел енергії у вироб-
ництві електроенергії, що призводить до формування надлишку енергії та унемож-
ливлює подальше підключення потужностей відновлюваних джерел енергії за поточ-
них умов. Розглядається можливість трансформації залишку енергії у водень для по-
дальшого експорту до ЄС.

На атомну енергетику в Україні припадає близько 50 відсотків генерації електрич-
ної енергії. За кількістю ядерних реакторів Україна посідає дев’яте місце у світі та 
п’яте в Європі. Зокрема, Запорізька АЕС з шістьма енергоблоками загальною по-
тужністю 6000 МВт є найпотужнішою в Європі. Проте більшість енергоблоків пови-
нні бути виведені з експлуатації у зв’язку з закінченням строку експлуатації, почина-
ючи з 2025 року.

Значна кількість теплоелектростанцій/теплоелектроцентралей  відпрацювала 
більше 50 років та виводитиметься з експлуатації починаючи з 2021 року (під час не-
виконання природоохоронних заходів згідно з Національним планом скорочення ви-
кидів від великих спалювальних установок), що формує ризики балансування енер-
госистеми та виклики для міст, в яких теплова генерація була ключовим роботодав-
цем та формувала значні надходження до бюджету.

Поточна фінансова криза на ринку електроенергії стримує подальший розвиток 
галузі. Викривлені ринкові механізми та неефективна підтримка незахищених верств 
населення сформували ланцюжок заборгованостей між учасниками ринку, що досяг 
40 млрд. гривень до кінця 2020 року.

Високий рівень зносу енергомереж призводить до значних втрат енергії та перерв 
у постачанні енергії. Внаслідок відсутності фінансування рівень зносу електромереж 
перевищує 70 відсотків. Така ситуація спричиняє значні перерви в електропостачанні 
України. На даний час такі перерви є найвищими в Європі і становлять 696 хвилин у 
2018 році. Також вона спричиняє великі втрати при розподілі електроенергії, що ся-
гають 10 відсотків.

Споживання електроенергії в Україні скоротилося на 19 відсотків з 2010 року в 
основному за рахунок зниження на 26 відсотків споживання об’єктами промисло-
вості (їх частка у споживанні скоротилася з 49 відсотків у 2010 році до 42 відсотків 
у 2019 році) та внаслідок тимчасової окупації частини території Донецької та Луган-
ської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Висновок 2. Падіння обсягів транзиту газу та високий рівень імпортозалежності 
формують високі ризики для економіки країни

Україна має значний потенціал власного видобутку газу, проте внаслідок ряду 
причин (високий рівень виснаженості родовищ, зношеність основних засобів та від-
сутність стимулів для дослідження нових родовищ) не забезпечує власні потреби та 
вимушена імпортувати газ. У 2019 році імпортований газ становив більше 30 відсо-
тків сукупного надходження природного газу в Україні.

Диверсифікація імпорту дала змогу знизити ризики переривання постачання га-
зу. До 2011 року включно Україна імпортувала газ виключно з Російської Федерації. 
З 2016 року Україна повністю позбулася імпортозалежності за газом від Російської 
Федерації у результаті вжиття заходів з диверсифікації імпорту. На даний час Україна 
повністю імпортує газ з трьох країн ЄС (Угорщина, Словаччина, Польща).

Високий рівень розвитку газової інфраструктури дає змогу забезпечувати енер-
гетичну безпеку України та ЄС. На сьогодні Україна є транзитною країною, а тран-
зит газу є значною складовою надходжень до державного бюджету (більше 1 млрд. 
доларів США у 2018 році). Водночас існує ризик суттєвого зменшення транзиту піс-
ля введення в експлуатацію трубопроводу Північний потік-2. За умовами підписано-
го контракту у 2019 році, ПАТ «Газпром» зменшить обсяги газу, що транспортуєть-
ся через Україну в 2020 році, з 90 до 65 куб. метрів з подальшим скороченням до 40 
млрд. куб. метрів в середньому протягом 2021—2024 років. Виконання планів фор-
мування водневої економіки ЄС дає можливості для використання української газо-
транспортної системи для транспортування водню до ЄС.

Загальна ємність всіх підземних сховищ газу становить близько 31 млрд. куб. ме-
трів, що становить понад чверть загальноєвропейських обсягів. ПАТ «Укртрансгаз» 
є оператором найбільшого в Європі комплексу з 12 підземних газосховищ. Введен-
ня Україною послуги із зберігання газу в режимі «митного складу», збільшило заін-
тересованість європейських трейдерів у сезонному зберіганні газу в українських га-
зосховищах.

Споживання газу в Україні в період з 2000 року до 2019 року скоротилося більш 
ніж у два рази (з 70 млрд. куб. метрів до 30 куб. метрів). Ключовими причинами ско-
рочення споживання є падіння промислового виробництва, перехід теплоелектрос-
танцій/теплоелектроцентралей на використання вугілля як палива, втрата контролю 
над частиною території та запровадження заходів з підвищення енергоефективнос-
ті (опалення).

Висновок 3. Виробництво нафтопродуктів за 28 років зменшилося у більш як 12 
разів, призвівши до 70 відсотків імпортозалежності

Падіння обсягів видобутку нафти призвело до високого рівня імпортозалежнос-
ті України за нафтою. Україна має значний потенціал видобутку нафти, проте внаслі-
док виснаженості родовищ та відсутності інвестицій у розробку нових видобуток на-
фти скоротився майже у два рази за період незалежності.

Зупинка нафтопереробних заводів призвела до імпортозалежності за нафтопро-
дуктами. У 1991 році діяло шість нафтопереробних заводів та один газопереробний 
завод сумарною потужністю понад 50 млн. тонн, що в чотири рази перевищує річ-
ний обсяг споживання Україною нафтопродуктів. Найбільше падіння переробки від-
булося з 2009 до 2012 року (закриття найбільших нафтопереробних заводів), ко-
ли обсяг переробки нафти (включаючи газовий конденсат) скоротився з 11,4 млн. 
тонн до 5,1 млн. тонн. У 2019 році частка поставок нафтопродуктів, які мають похо-
дження з Російської Федерації у балансі українського ринку нафтопродуктів, стано-
вила більше 40 відсотків.

Український нафтопровід має високу залежність від постачання нафти з Росій-
ської Федерації, а ринкова та політична нестабільність негативно впливають на за-
вантаженість українського нафтопроводу, що призводить до значних недоотримань 
бюджету. АТ «Укртранснафта» та ПАТ «Транснефть» продовжили дію контракту на 
транзит нафти на десять років — з 1 січня 2020 р. до 1 січня 2030 р. (деталей про об-
сяги прокачування українська компанія не розкриває).

У структурі споживання переважає імпортований дизель. У структурі споживання 
нафтопродуктів дизельне паливо становить 65 відсотків, за яким Україна є імпорто-
залежною на 75 відсотків. Упродовж останніх десяти років через різницю у вартос-
ті дизельного пального та бензинів на ринку України спостерігається тенденція по-
ступового переходу споживачів із бензинів на дизельне паливо та зріджені вугле-
водні гази.

Нелегальна торгівля нафтопродуктами призводить до недоотримання 10 млрд. 
гривень до бюджету щороку. Незважаючи на значне скорочення обсягів тіньового 
ринку нафтопродуктами з 2013 року (майже у вісім разів) за рахунок закриття біль-
ше ніж 800 точок збуту, обсяг нелегального збуту залишається значним.

Висновок 4. Відсутність стимулів до модернізації виробництв призвела до одного 
з найнижчих у світі рівнів енергоефективності економіки 

За даними Держстату, енергоємність ВВП за 2019 рік становила 0,165 тонни на-
фтового еквіваленту/тис. міжнародних доларів за паритетом купівельної спромож-
ності 2017 року.

Енергоємність українського ВВП суттєво перевищує середньосвітовий показник. 
Наприклад, на кожні 1000 доларів ВВП в Україні витрачається приблизно в два рази 
більше енергії, ніж у Польщі.

Ключовими причинами високої енергоємності є застарілість обладнання та техно-
логічних процесів, висока частка енергоємних виробництв у ВВП країни, недостатньо 
розвинені сфери ІТ та послуг, висока частка тіньового сектору економіки, що спотво-
рює показник енергоефективності.

Високий рівень зносу енергосистеми призводить до значних втрат енергії, саме 44 
відсотки енергії втрачається при перетворенні та транспортуванні до кінцевого спо-
живача (в той час, як у ЄС середній показник становить 32 відсотки) — з 92 млн. тонн 
нафтового еквіваленту постачання первинної енергії кінцеве споживання становить 
52 млн. тонн нафтового еквіваленту.

Застарілість систем постачання газу, електроенергії та централізованого опален-
ня призводить до значних втрат енергії. Розрахункові втрати під час транспортуван-
ня енергії значно вищі, ніж у більшості країн Європи та варіюються від 3,99 відсо-
тка до 14,3 відсотка. Основними причинами такої ситуації є критичний стан інфра-
структури для виробництва та транспортування енергії в Україні, а також невідповід-
ність поточним економічним потребам, що на сьогодні є значно нижчими, ніж за ча-
сів Радянського Союзу.

Потенціал скорочення витрат енергії при споживанні може досягати 60 відсотків. 
Тільки за оцінкою трьох секторів — житлового, бюджетного та постачання енергії 
(разом близько 63 відсотків енергетичного балансу України), потенціал енергоефек-
тивності дорівнює заощадженню близько 19 млн. тонн нафтового еквіваленту або 8 
млрд. євро щороку. За розрахунками Міжнародного енергетичного агентства, кожен 
долар США, витрачений на енергоефективність, заощаджує 2 долари США інвести-
цій в енергопостачання.

Висновок 5. Комунальна сфера перебуває в зношеному стані та потребує рефор-
мування

Значна частина бюджету домогосподарств припадає на комунальні послуги. Ви-
трати на комунальні послуги у 2019 році становлять більше 13 відсотків загально-
го обсягу витрат домогосподарства, що є однією із значних складових бюджету до-
могосподарства.

Перехресне субсидування є неефективним механізмом підтримки населення, що 
призводить до додаткового навантаження на учасників ринку. На відміну від євро-
пейських країн, де запроваджуються адресні субсидії, підтримка населення через 
встановлення пільгової ціни призводить до збільшення навантаження на учасників 
ринку та стримує розвиток виробничих потужностей.

Економічно необґрунтовані тарифи та відсутність засобів індивідуального облі-
ку призводять до зношення енергосистеми та стримують підвищення енергоефек-
тивності. Більше 1 млн. споживачів газу не мають індивідуальних засобів обліку, що 
унеможливлює моніторинг споживання газу та не формує стимулів до його ощад-
ливого споживання.

Високий рівень боргів у комунальній сфері стримує розвиток комунальної сфе-
ри. Борги в комунальній сфері між учасниками ринку, що сформувалися внаслідок 
недосконалої нормативно-правової бази та збитковості теплокомуненерго сягають 
близько 100 млрд. гривень та обмежують можливості ефективної приватизації та мо-
дернізації об’єктів комунальної інфраструктури.

Рівень зношеності інфраструктури є критичним: 40 відсотків теплових пунктів пе-
ребувають в аварійному стані (призводить до постійних перебоїв), 40,1 відсотка за-
гальної протяжності теплових мереж (у двотрубному обчисленні) є ветхими та ава-
рійними, зношеність електромереж оцінюють у 70 відсотків, з 309 тис. кілометрів га-
зорозподільних мереж, строк експлуатації закінчився для 18,5 тис. кілометрів, ще 
щонайменше 15 тис. кілометрів мереж перебувають в аварійному стані.

Виклики і перешкоди на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення високого рівня енергетичної безпеки та 

інтеграція України в європейський енергетичний ринок»:
імпортозалежність за ядерним паливом (внаслідок виснаження діючих родовищ 

урану та високої собівартості видобутку Україна забезпечує лише третину урану влас-
ним видобутком);

висока імпортозалежність за газом (у 2019 році імпортований газ становив більше 
40 відсотків валового споживання природного газу в Україні);

високий рівень виснаження свердловин з видобутку вуглеводнів (значна частка 
свердловин виснажені на 80 відсотків, що формує ризик падіння обсягів видобутку та 
зростання імпортозалежності за енергоносіями);

висока імпортна залежність за нафтопродуктами (більше 70 відсотків імпортоза-
лежності за нафтопродуктами та низький рівень диверсифікації формують високий 
ризик можливих перебоїв у постачанні енергоресурсів для потреб економіки);

відсутність сформованих мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів формує ри-
зик перебоїв у постачанні;

зупинка нафтопереробних заводів (зупинка діючих нафтопереробних заводів та 
зменшення обсягів переробки нафти формує ризики зростання енергетичної залеж-
ності);

незавершена інтеграція ринків (інтеграція газового та електроенергетичного ринку в 
енергетичний простір ЄС не відбулася повноцінно);

закриття шахт та трансформація вугільних регіонів  сприяє формуванню ризиків 
для роботи теплової генерації та ставить під загрозу існування населених пунктів, що 
мають високу залежність від вугільних шахт та теплоелектростанцій);

виклики зміни клімату та глобальні цілі досягнення кліматичної нейтральності не 
пізніше 2060 року.

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення функціонування розумної, модернізованої 
та надійної енергосистеми, яка повністю задовольняє вимоги та потреби кінцевих спо-
живачів»:

низька гнучкість та маневреність енергосистеми (стрімке зростання відновлюваних 
джерел енергії та високий рівень зносу теплової генерації — станції відпрацювали в се-
редньому 50 років, що призводить до скорочення великої кількості енергоблоків ТЕС;

низький рівень інформатизації оператора систем розподілу (відсутність базових ін-
струментів дистанційного відслідковування стану ліній електропередачі);

низький рівень завантаженості нафтопроводів, що призводить до значних потенцій-
них недоотримань бюджету;

низький рівень технологічного оснащення нафтопереробних заводів, що збільшує 
їх неконкурентоспроможність на внутрішньому ринку;

зношена комунальна інфраструктура (значна частина інфраструктури теплокомуне-
нерго, газотранспортних та газорозподільних мереж переважно вичерпала свій ресурс 
і перебуває в аварійному стані).

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення функціонування вільних, ефективних та 
конкурентних ринків»:

неефективний механізм підтримки незахищених верств населення (крос-
субсидування ринку електроенергії покладає навантаження на учасників ринку та фор-
мує нерівні ціни для різних категорій споживачів);

незавершена реформа ринку електроенергії (від початку реформи не були запро-
ваджені «зелені» аукціони для відновлюваних джерел енергії та не було передбачено 
формування балансувальних потужностей);

боргова криза на ринку електроенергії (викривлений ринок та дефіцит коштів для 
виробників електроенергії призвів до кризи неплатежів на ринку електроенергії);

накопичена заборгованість на ринку природного газу (заборгованість між учасни-
ками ринку сягає 100 млрд. гривень);

нелегальна реалізація нафтопродуктів (станом на 2019 рік налічується більше 
1500 об’єктів роздрібного продажу нафтопродуктів, які нелегально або напівлегаль-
но реалізують паливо для споживачів).

За стратегічною ціллю 4 «Підвищення енергоефективності економіки та забезпе-
чення екологічності енергетичного сектору»:

високі втрати при перетворенні енергії (втрати від перетворення енергії в Україні 
досягають 38 471 тис. тонн нафтового еквіваленту, що становить 41 відсоток загаль-
ного постачання енергії);

втрати при транспортуванні та розподілі електроенергії: оператор системи розпо-
ділу — 10,35 відсотка, що пов’язано з критичним станом інфраструктури для тран-
спортування та розподілу, а також її технологічної структури, що розрахована на зна-
чно більший об’єм споживання;

відсутність комерційного обліку більше 1 млн. споживачів (відсутність засобів ін-
дивідуального обліку стримує запровадження заходів енергоефективності);

відсутність стимулів до енергозбереження (нестача інформації, знань та заінтер-
есованості споживачів в енергоощадному використанні ресурсів та запровадженні 
енергозберігаючих технологій);

низькі стандарти енергоефективності житлових будівель (70 відсотків багато-
квартирних житлових будівель збудовані у 1946—1990 роках із застосуванням низь-
ких стандартів енергоефективності, що призводить до надмірного питомого спожи-
вання енергії (у два — три рази більше, ніж у Європейських країнах);

проблема неефективного енергоспоживання (рівень енергоспоживання підпри-
ємств України у три рази вище, ніж в ЄС та в два рази вище за світовий).

Стратегічний курс розвитку енергетики
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення високого рівня енергетичної безпеки та 

інтеграція України в європейський енергетичний ринок»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Стабільні безперебійні 
імпортні постачання енер-
горесурсів

прийняття законодавчої бази відповідно до зобов’язань 
перед Європейським енергетичним співтовариством 
щодо формування запасів та забезпечення формування 
мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів 
забезпечення гарантованої відповідності генеруючих 
потужностей обсягам та режимам споживання електро-
енергії в об’єднаній енергетичній системі України, зо-
крема в частині наявності регулюючих потужностей 
забезпечення розвитку інфраструктури для формуван-
ня запасів енергоресурсів 
забезпечення диференціації поставок енергоресурсів на 
рівні не більше 30 відсотків від одного постачальника 

2. Посилення мережевої 
інтеграції

забезпечення повноцінної імплементації положень ди-
ректив і регламентів ЄС відповідно до зобов’язань Укра-
їни в рамках Договору про приєднання до Енергетично-
го Співтовариства 
забезпечення виконання технічних заходів щодо інте-
грації енергосистем України та Європи 
розроблення та прийняття необхідної нормативної бази 
для можливого переходу на опалення за рахунок елек-
тричних котлів за умови економічної доцільності та за 
умови стабільності мережі та достатності постачання 
врегулювання ринкових, регуляторних та технічних 
можливостей виробництва та експортної передачі вод-
ню з відновлюваних джерел енергії та атомних електро-
станцій з гарантованою ціною в євро та довгострокови-
ми контрактами 
забезпечення інтеграції української енергосистеми із зо-
ною континентальної Європи ENTSO-E (Європейська ме-
режа системних операторів передачі електроенергії) в 
режимі експлуатації 
забезпечення проведення повної технічної, інституційної

та законодавчої інтеграції до європейських мереж тран-
спортування газу, співробітництво з країнами Північно-
Західної, Південної Європи та інших регіонів стосовно 
спільної реалізації проектів диверсифікації постачання 
газу до Центрально-Східної Європи 
розширення пропускної здатності енергетичних зв’язків 
з ENTSO (Європейська мережа системних операторів 
передачі) 
забезпечення розділення тарифу на розподіл на дві 
складові: за приєднану потужність та за електроенергію 

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення функціонування розумної, модернізова-
ної та надійної енергосистеми, яка повністю задовольняє вимоги та потреби кінце-
вих споживачів»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Модернізація  
та оптимізація роботи  
потужностей

перегляд Енергетичної стратегії України на період до 
2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурен-
тоспроможність», схваленої розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605, з вра-
хуванням заміщення вибуваючих потужностей генерації 
новими, відповідно до прогнозу загального первинного 
постачання енергії із суміжним нарощенням обсягів на-
копичувальних потужностей 
забезпечення компенсації за обмеження виробітку для 
відновлюваних джерел енергії (компенсація за обме-
ження виробітку для вітрових і сонячних електростан-
цій: затвердження НКРЕКП схеми компенсацій обме-
жень, визначення квот підтримки через проведення аук-
ціонів згідно із Законом України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо забезпечення конкурент-
них вимог виробництва електричної енергії з альтерна-
тивних джерел енергії» 
забезпечення операційної діяльності атомних і теплових 
електростанцій обіговими коштами 
визначення доцільності консервації потужностей тепло-
вих електростанцій з урахуванням динаміки розвитку 
ринку електроенергії 
врегулювання роботи агрегаторів розподіленої генерації 
та постачальників послуг балансування 
визначення плану дій щодо заміщення потужностей 
атомних електростанцій, які виводитимуться з експлуа-
тації після 2030 року 
формування сприятливої політики для технічного пере-
оснащення та модернізації нафтопереробних заводів та 
газопереробних заводів з використанням сучасних тех-
нологій глибокої переробки 
забезпечення поступового скорочення обсягів потуж-
ностей теплової генерації в енергосистемі 
забезпечення нарощення обсягів накопичувальних по-
тужностей energy storage — акумуляторної системи на-
копичення електричної енергії 
розгляд можливості виробництва водню з використан-
ням надлишкової електроенергії в системі з метою по-
дальшого експорту водню до ЄС 
урегулювання роботи локалізованої генерації з віднов-
люваних джерел енергії, що приєднується безпосеред-
ньо до мереж споживача, без плати за розподіл та пе-
редачу електричної енергії 
модернізація діючого технологічного обладнання та 
встановлення систем очистки 
визначення заходів щодо поліпшення безпеки та гігієни 
праці на гірничих підприємствах 
визначення плану дій щодо заміщення потужностей 
атомних електростанцій, які виводитимуться з експлуа-
тації після 2030 року

2. Сприяння розвитку 
інфраструктури

підтримка реконструкції та розбудови розподільних ме-
реж відповідно до розвитку розподіленої генерації елек-
троенергії 
формування та виконання економічно доцільних проек-
тів для оптимізації та модернізації газорозподільних ме-
реж відповідно до потреб економіки, виконання рекон-
струкції необхідних застарілих мереж та підготовка га-
зорозподільних мереж до транспортування водню 
запровадження стимулюючого тарифоутворення на 
ринку газу 
забезпечення функцій нафтотранспортної системи 
України в належному технічному стані шляхом перед-
баченого нормативними документами обслуговуван-
ня, обстеження, ремонту, реконструкції, технічного пе-
реоснащення обладнання, систем і об’єктів нафтотран-
спортної системи
вивільнення замкнених потужностей у результаті вико-
нання програми розбудови електромереж та реалізації 
проектів, спрямованих на зняття внутрішніх обмежень 
надання чіткого визначення призначенню та межам ви-
користання малої системи розподілу 
забезпечення встановлення лічильників для обліку газу 
та встановлення системи дистанційного обліку та авто-
матизації балансування природного газу 
оптимізація потужностей та технологічних параметрів 
функціонування газотранспортної системи України від-
повідно до очікуваних сценаріїв завантаження 
створення хабу на базі українських сховищ газу із збіль-
шенням пропускних спроможностей 
залучення нових обсягів для транспортування нафти на 
вітчизняні нафтопереробні заводи 
розгляд питання формування інфраструктури для за-
безпечення інтеграції України до водневої економіки 
здійснення розділення тарифу на розподіл на дві скла-
дові: за приєднану потужність та за електроенергію 
підтримка реконструкції та розбудови розподільних ме-
реж відповідно до розвитку розподіленої генерації елек-
троенергії  

3. Розвиток системи 
управління

запровадження системи стратегічного управління, в то-
му числі шляхом сценарного моделювання ринків 
забезпечення підготовки персоналу до роботи за нови-
ми моделями функціонування енергетичних ринків, ка-
дрів та сучасного науково-технічного забезпечення 
запровадження системи державно-приватного партнер-
ства в резервуванні енергетичних ресурсів та системи 
стратегічних запасів енергоресурсів 

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення функціонування вільних, ефективних та 
конкурентних ринків»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі

Завдання

1. Створення конкурент-
них ринків

створення конкурентних ринків газу, електроенергії, те-
плової енергії, вугілля, нафти та нафтопродуктів  забез-
печення конкурентоспроможних умов транспортування 
територією України 
запровадження прозорого і недискримінаційного меха-
нізму формування тарифу і виділення пропускних по-
тужностей для транскордонної торгівлі, забезпечення 
спрощення процедур організації транзиту за принципом 
свободи доступу до транзитних потужностей 
запуск повноцінного функціонування всіх сегментів 
ринку: ринок двосторонніх договорів  ринок «на добу 
наперед»  внутрішньо-добовий ринок  балансуючий ри-
нок  ринок допоміжних послуг 
створення Datahub (централізована платформа обміну 
інформацією з єдиною базою даних точок комерційного 
обліку та історією електроспоживання) для забезпечен-
ня вільної зміни постачальника послуги 
забезпечення виконання зобов’язань «гарантовано-
го покупця» перед виробниками з відновлюваних дже-
рел енергії 
запровадження економічно обґрунтованої методи-
ки розрахунку тарифу на послугу постачання електро-
енергії 
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ДОКУМЕНТИ
2. Збільшення державно-
го стимулювання

підвищення ефективності та економічності роботи роз-
подільних електричних мереж шляхом переведення на 
більш високий клас напруги 
сприяння розвитку місцевих енергетичних ініціатив, зо-
крема малого та середнього підприємництва в енер-
гетичній сфері та енергетичних кооперативів, генера-
ції та постачання електричної і теплової енергії з ураху-
ванням регіональних особливостей, розвитку розподі-
леної генерації 

За стратегічною ціллю 4 «Підвищення енергоефективності економіки та забезпе-
чити екологічність енергетичного сектору»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Досягнення свідомої 
енергоефективності

запровадження та забезпечення постійного вдоско-
налення системи енергетичного менеджменту на дер-
жавному, муніципальному рівні, а також на підприєм-
ствах, зокрема відповідно до вимог стандартів та між-
народних угод 
стимулювання енергоефективності на рівні споживачів, 
формування енергоефективної поведінки у громадян 
оцінка потенціалу оптимізації системи центрального 
опалення шляхом переходу на індивідуальне опален-
ня у регіонах та на об’єктах, де це є економічно доціль-
ним і можливим 
скорочення витрат енергії у системах транспортування 
та розподілу електричної і теплової енергії шляхом тех-
нічної, технологічної модернізації та концептуального 
перегляду схем енергозабезпечення з урахуванням до-
сягнень у сфері децентралізованого енергопостачання, 
зокрема за рахунок використання відновлюваних дже-
рел енергії та управління енергоспоживанням 
створення необхідної енергетичної інфраструктури для 
подальшого сталого розвитку країни на конкурентних 
засадах 
забезпечення застосування договорів енергосерві-
су (ЕСКО) у бюджетній сфері та житлово-комунально-
му секторі 
забезпечення проведення приладного обліку споживан-
ня енергоресурсів та формування інституту власнос-
ті (управління) багатоквартирними житловими будин-
ками, що дозволить суттєво підвищити ефективність 
використання енергоресурсів населенням, забезпечи-
ти стабільні механізми державної підтримки термомо-
дернізації житлових будівель, зокрема забезпечити ста-
лість підтримки співвласників багатоквартирних будин-
ків Фондом енергоефективності та власників приватних 
(садибних) житлових будівель «Теплими кредитами» на 
принципах співфінансування 
забезпечення ринкового балансування потужностей гід-
роелектростанцій 

2. Досягнення чистої  
генерації енергії

виконання Національного плану скорочення викидів 
від великих спалювальних установок, схваленого роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопа-
да 2017 р. № 796, з визначенням джерел фінансування 
екологічної модернізації 
запровадження системи екологічного менеджменту та 
аудиту (EMAS) 
забезпечення впровадження новітніх технологій та об-
мін інформацією щодо утилізації відходів паливно-
енергетичного комплексу 
забезпечення застосування кращих практик з охоро-
ни навколишнього природного середовища та впрова-
дження висновків найкращих доступних технологій та 
методів управління в енергетичному секторі 
встановлення та забезпечення виконання вимог до 
якості енергопостачання, зокрема щодо безперервнос-
ті (надійності) енергопостачання  комерційної якості по-
слуг та енергії, безпеки їх надання 
впровадження ініціатив щодо декарбонізації економі-
ки (підвищення енергоефективності, розвиток віднов-
люваних джерел енергії, розвиток циркулярної еконо-
міки та синхронізація з ініціативою «Європейський зе-
лений курс») 

3. Забезпечення сталого 
розвитку

стимулювання наукових організацій на дослідження у 
сфері енергоефективності та водневих технологій 
урегулювання ринкових, регуляторних та технічних 
можливостей виробництва та експортної передачі вод-
ню з відновлюваних джерел енергії та атомних електро-
станцій з гарантованою ціною в євро та довгострокови-
ми контрактами 

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення високого рівня енергетичної безпеки та 

інтеграція України в європейський енергетичний ринок»:
формування і забезпечення збереження запасів сирої нафти і нафтопродуктів в 

обсязі щонайменше 90 діб середньодобового споживання в Україні;
зниження рівня імпортозалежності (брутто-імпорт енергоресурсів у загальному 

первинному постачанні енергії, відсотки) до 33 відсотків;
підвищення інтеграції ринків електроенергії та газу України і ЄС;
зменшення частки одного постачальника на ринку ядерного палива до 60 відсо-

тків;
інтеграція з континентальною частиною європейської енергосистеми ENTSO-E;
імплементація 3-го та 4-го енергопакетів ЄС.
За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення функціонування розумної, модернізова-

ної та надійної енергосистеми, яка повністю задовольняє вимоги та потреби кінце-
вих споживачів»:

забезпечення формування обсягу маневрених потужностей, достатнього для за-
безпечення економічно ефективної роботи всіх генерацій;

зменшення технологічних витрат та втрат енергії у процесі її виробництва та по-
стачання до 8 відсотків;

запровадження «розумних» енергетичних мереж (smart grids);
зменшення рівня перерв у електропостачанні за показником SAIDI (середня трива-

лість відключення для кожного клієнта) до <175 хвилин.
За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення функціонування вільних, ефективних та 

конкурентних ринків»:
формування вільної ціни на енергоносії для всіх категорій споживачів із передба-

ченням ефективних механізмів підтримки незахищених верств населення;
залучення 32 млрд. доларів США інвестицій в розвиток енергетичної системи (ге-

нерація 15 млрд. доларів США, передача та розподіл 17 млрд. доларів США);
забезпечення відсутності боргового навантаження на суб’єктів енергетичного ринку.
За стратегічною ціллю 4 «Підвищення енергоефективності економіки та забезпе-

чення екологічності енергетичного сектору»:
зменшення вуглецевого сліду паливно-енергетичного комплексу;
залучення 10 млрд. доларів США інвестицій у відновлювану енергетику;
скорочення частки вугільної генерації;
формування частки генерації з відновлювальних джерел енергії в загальному ви-

робництві електроенергії на рівні 25 відсотків;
збільшення утилізації відходів паливно-енергетичного комплексу.

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу забезпечити розвиток енергетичного 

сектору та сприяти досягненню енергетичної незалежності завдяки:
забезпеченню незалежності сектору та його інтеграції в європейський енергетич-

ний простір;
забезпеченню функціонування розумної, модернізованої та надійної енергосисте-

ми, яка повністю задовольняє вимоги та потреби кінцевих споживачів;
забезпеченню функціонування вільних, ефективних та конкурентних ринків;
підвищенню енергоефективності економіки та забезпеченню екологічності енер-

гетичного сектору.
Напрям 12. Видобувна промисловість 

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: Мінеральні ресурси України — фундамент доданої вартості для 

зростаючої економіки України.
Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення прозорості та доступності галузі для надходження зовнішніх та вну-

трішніх інвестицій;
забезпечення ефективного функціонування галузі за рахунок розвитку інновацій-

них підходів та високих технологій;
забезпечення задоволення потреб української економіки шляхом створення на-

дійного базису для виробництва продукції з високою доданою вартістю;

забезпечення гармонізації галузі з навколишнім природним середовищем.
Аналіз видобувної промисловості: висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Поточний рівень розвідки та видобутку паливно-енергетичних корис-
них копалин не забезпечує енергонезалежність України

Ступінь забезпеченості України запасами паливно-енергетичних корисних копа-
лин є нерівномірним: для кам’яного вугілля — 1089 років, для вуглеводнів: 51 рік — 
для нафти, 48 років — для природного газу. Крім того, ступінь видобутку запасів є 
неоднаковим, отже, це не створює необхідний рівень енергетичної безпеки держави.

Балансові запаси всіх горючих корисних копалин зменшилися порівняно з 2013 
роком, що свідчить про недостатній рівень пошуково-розвідувальних робіт та їх 
низькі темпи приросту, що є особливо критичним для вуглеводнів. Крім того, біль-
шість балансових запасів природного газу та нафти і газового конденсату (86 відсо-
тків та 84 відсотків відповідно) вже розробляються.

Видобуток практично всіх паливно-енергетичних корисних копалин зменшився у 
період з 2013 по 2019 роки. Обсяги виробництва кам’яного вугілля скоротилися на 
60 відсотків, тому що значна кількість шахт залишилася на тимчасово окупованих 
частинах території Донецької та Луганської областей (лише 33 з 102 шахт контро-
люються Україною).

Виробництво нафти та природного газу порівняно з 2013 роком зменшилося на 
0,5 млн. тонн (23 відсотки) та 0,8 млрд. куб. метрів (4 відсотки) відповідно. При-
чини зниження видобутку є комплексними: як технологічні бар’єри — відпрацьова-
ність нафтових та газових родовищ (85 відсотків та 77 відсотків відповідно) та важ-
кість добування запасів через глибину знаходження покладів (75 відсотків обсягів 
запасів), регуляторні — відсутність контролю за «сплячими спеціальними дозвола-
ми на користування надрами», високі рентні ставки, та економічні — зменшення по-
питу на нафту.

Для України характерна висока імпортна залежність за всіма основними видами 
горючих корисних копалин. З падінням обсягів видобування у 2017 році зріс загаль-
ний обсяг імпорту кам’яного вугілля (антрацитне вугілля), більшу половину якого 
імпортовано з Російської Федерації. Імпорт газу становить 45 відсотків загального 
об’єму його споживання та зберігання, значними є обсяги імпорту нафти та урану, 
зокрема частка сировини з Російської Федерації (45 відсотків та 60,7 відсотка від-
повідно).

Серед паливно-енергетичних корисних копалин Україна експортувала в основно-
му кам’яне вугілля, проте експорт скоротився з 2014 року з 7 млн. тонн до 10 тис. 
тонн та є тепер несуттєвим порівнюючи з імпортом.

Висновок 2. Україна є топ-експортером залізних і титанових руд та має потенціал 
нарощення видобутку металів майбутнього

Серед запасів рудних корисних копалин в Україні найбільшими є запаси руд чор-
них металів: залізних та марганцевих (відповідно 4 відсотки і 17 відсотків запасів сві-
ту), на основі яких розвивається чорна металургія. У разі збереження поточних обся-
гів видобування запасів руд заліза вистачить на 122 роки.

З 2013 по 2018 рік кількість балансових запасів рудних корисних копалин та їх 
розробка зросли лише для руд кольорових металів (у 1,6 раза), для руд чорних та ін-
ших металів запаси зменшилися (на 10 відсотків та 4 відсотки відповідно), що свід-
чить про відсутність достатнього обсягу розвідувальних робіт. Особливо необхідні 
дорозвідка та вивчення перспективних рудопроявів корисних копалин, які містять 
«метали майбутнього» та критичні матеріали (літій, титан, нікель, кобальт, хром, тан-
тал, ніобій, берилій, цирконій, скандій, молібден, золото, вуглеводні, уран, коксівне 
та антрацитове кам’яне вугілля, руди алюмінію, вольфраму, міді, свинцю, цинку, маг-
нію, платиноїдів) та переоцінка запасів срібла та золота.

У лідерах видобутку серед усіх руд залізні, проте з 2013 року їх видобування змен-
шується в середньому на 2,8 відсотка на рік. В Україні видобувають 3–4 млн. тонн 
марганцевих руд щороку (Україна входить в ТОП-20 країн за видобутком у світі). 
Зростає видобуток титанових руд; обсяг виробництва концентрату титану становить 
325 923,6 тис. тонн, що становить більше 5 відсотків світового. З огляду на значні за-
паси Україна має потенціал нарощення видобутку та задоволення зростаючого у сві-
ті попиту на зазначену руду.

Низька якість окремих корисних копалин (руди марганцю, залізисті боксити, цин-
кові руди) та складні умови їх залягання не дають змогу українській сировині бути 
конкурентоспроможною, отже її видобуток є економічно недоцільним. Необхідними 
є інвестиції в розвиток технологій для ефективного видобутку та первинної перероб-
ки таких видів сировини.

Україна є чистим експортером руд заліза, руд та концентратів титану (включно че-
рез обмежений внутрішній ринок), що робить її помітним гравцем на світовому рин-
ку. Експорт руди заліза щороку становить 99 відсотків експорту всіх руд та близько 5 
відсотків вартості всього експорту країни.

Проте Україна залишається чистим імпортером за рудами марганцю, а також ім-
портозалежною за значною кількістю інших металічних мінералів: нікелевих руд, руд 
алюмінію, що свідчить про необхідність нарощення їх внутрішнього видобутку.

Висновок 3. Дорозвідка запасів індустріальних мінералів дасть змогу зменшити 
імпортозалежність за окремими видами сировини

Індустріальні мінерали є найбільш поширеними в Україні як за кількістю видів, 
так і за кількістю відкритих та освоєних родовищ (4,5 тис. родовищ з 8,7 тис.). Ура-
ховуючи, що на території країни розміщується 5 відсотків покладів усіх індустріаль-
них мінералів світу, Україна має значний потенціал для нарощення їх видобутку та 
експорту.

З 2013 року балансові запаси індустріальних мінералів не зросли за жодною з 
груп внаслідок відсутності розвідувальних робіт (навіть для окремих сортів копалин, 
що є особливо важливими для виробництва продукції гірничодобувних підприємств, 
як лужна сировина для виробництва залізорудних окатишів).

Україна є світовим лідером за видобутком окремих індустріальних мінералів. З 
трьох видів цих корисних копалин Україна входить у ТОП-10 країн за видобутком в 
світі: коаліну (шосте місце), графіту (восьме місце) та цирконію (десяте місце); Укра-
їна виробляє значні обсяги солі (близько 1 відсотка cвітового виробництва).

Хоча за період з 2013 по 2019 рік збільшився видобуток окремих індустріальних 
мінералів (каоліну на 56 відсотків та піску на 13 відсотків), для більшості видобуток 
зазнав суттєвого зменшення. Видобуток солі, вапняку/флюсового вапняку/вапняко-
вого каменю, крейди скоротився, зокрема через те, що велика кількість родовищ та 
запасів зосереджена на тимчасово окупованих частинах території Донецької та Лу-
ганської областей.

Зростання імпорту протягом 2017—2019 років свідчить про те, що внутрішнє ви-
робництво все менше здатне забезпечувати потреби основних споживачів індустрі-
альних мінералів (будівництво, агросектор, хімічна промисловість). Крім дуже дефі-
цитних видів сировини як зернисті фосфорити також імпортуються корисні копали-
ни, родовища та запаси яких є в Україні.

Видобуток інших індустріальних мінералів (натрієва сіль, сірка) дає змогу забез-
печувати потреби національної економіки та підтримувати експорт. Водночас сиро-
вина, що експортується, є значно дешевшою, ніж імпортна: середня вартість тон-
ни імпортованої сировини у 2019 році була на 45 відсотків вищою вартості експор-
тованої.

Висновок 4. Україна має достатньо прогнозних запасів підземних вод для забезпе-
чення потреб, проте використовує їх потенціал лише на 4,3 відсотка.

За результатами регіональної оцінки, що була проведена ще у 1975—1980 роках, 
прогнозні ресурси підземних вод України є досить значними та становлять 61 689,2 
тис. куб. метрів на добу, їх є достатньо аби забезпечувати зростаючі потреби насе-
лення та промисловості.

Проте рівень розвідки прогнозних ресурсів підземних вод у цілому по Україні є 
незначним — лише 26 відсотків. Розвідка відбувається в недостатніх обсягах — з 
2013 по 2018 рік кількість балансових запасів зросла лише для підземних мінераль-
них вод.

За 2013—2019 роки загальний видобуток підземних вод зменшився майже у два 
рази (на 2 430 куб. метрів на добу). Тенденція до скорочення видобутку підземних 
вод зумовлена економічними причинами, зменшенням кількості водоспоживачів та 
частки використання підземних вод у загальному балансі водоспоживання в Україні, 
а також тимчасової окупації частини території Донецької та Луганської областей, Ав-
тономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Обсяг невикористаних прогнозних ресурсів підземних вод в Україні є досить зна-
чним та становить 95,7 відсотка, що свідчить про значні потенційні можливості роз-
ширення їх використання практично у всіх регіонах України, особливо для невели-
ких водоспоживачів з потребами у питній воді до 30—50 тис. куб. метрів на добу.

Із загальної кількості підземних вод, що видобуто в 2017 році, переважна частина 
була використана на господарсько-питне водопостачання (63 відсотки). Також під-
земні води використовувалися на виробничо-технічні потреби (10,3 відсотка), сіль-
ськогосподарські потреби (10,2 відсотка).

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення прозорості та доступності галузі для над-

ходження зовнішніх та внутрішніх інвестицій»:
відсутність точних даних (відсутня геологічна інформація щодо запасів корис-

них копалин та єдина база оцифрованої геологічної інформації з вільним доступом);
застаріла оцінка запасів корисних копалин (невідповідність міжнародним систе-

мам оцінки та не проведена нова оцінка балансових запасів);
відсутність масштабних пошуково-розвідувальних робіт (пошуково-розвідувальні 

роботи востаннє проводилися 30 років тому);
складність процесів отримання доступу до надр (відсутність дієвого механізму 

придбання інформації, складність оформлення прав на землю, значна тривалість 
процесу отримання дозволів, складність малого надрокористування, значне фіскаль-
не навантаження, неможливість продажу дозволів);

низька інвестиційна привабливість (відсутність готових пропозицій інвестиційно 
привабливих проектів та гарантій у інвестора).

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення ефективного функціонування галузі за 
рахунок розвитку інноваційних підходів та високих технологій»:

слабкий науково-освітній супровід галузі (дефіцит наукових розробок в галузі, 
відсутність нових технологій);

дефіцит професійних кадрів в галузі (значний відтік кадрів, низький рівень підго-
товки кадрів у закладах вищої освіти);

застаріла виробничо-технічна база (більша частина основних засобів є зношени-
ми, що призводить до  зниження ефективності видобутку та високої аварійності; мит-
ні пільги на ввезення імпортного обладнання відсутні);

застарілі технології (відсутні інноваційні підходи та технології для більш ефектив-
ного видобутку та розвідки корисних копалин).

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення задоволення потреб національної еконо-
міки шляхом створення надійного базису для виробництва продукції з високою до-
даною вартістю»:

відсутність національних пріоритетів у видобутку (відсутній затверджений перелік 
стратегічно важливих корисних копалин та критичної мінеральної сировини);

зменшення об’ємів видобутку корисних копалин (зменшення територій для видо-
бутку внаслідок тимчасової окупації частини території Донецької та Луганської об-
ластей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, вичерпання найзручніших 
запасів);

відсутні потужності для первинної переробки та збагачення корисних копалин (че-
рез відсутність потужностей переробки виробники змушені експортувати продукцію 
з нижчою доданою вартістю);

обмежені ринки збуту (висока залежність збуту продукту видобутку від внутріш-
нього ринку та ринків, що були втрачені);

значне податкове навантаження (податки у галузі є одними з найвищих у світі та 
не сприяють конкурентоспроможності українського продукту).

За стратегічною ціллю 4 «Забезпечення гармонізації галузі з навколишнім серед-
овищем»:

забруднення підземних вод внаслідок невпорядкованого складування промисло-
вих відходів, інфільтрації токсичних речовин у підземні води з атмосферними опа-
дами;

екологічні проблеми, що пов’язані із закриттям шахт (невиконання стандартів за-
криття шахт, відсутність норм закриття шахт);

екологічні проблеми, що пов’язані з видобутком корисних копалин (накопичен-
ня великої кількості залишкових продуктів, значні викиди шкідливих речовин в ат-
мосферу);

соціальні проблеми, що пов’язані із закриттям шахт (значна залежність населен-
ня вугледобувних регіонів від функціонування шахт);

висока енергоємність видобутку (видобувна промисловість є одним з найбільших 
споживачів паливно-енергетичних ресурсів України).

Стратегічний курс розвитку видобувної промисловості
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення прозорості та доступності галузі для над-

ходження зовнішніх та внутрішніх інвестицій»

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Проведення оцінки  
запасів корисних копалин 
і ведення балансу

перехід до оцінки запасів корисних копалин за міжна-
родними стандартами 
адаптація всіх регуляторних процедур у сфері надроко-
ристування до міжнародних стандартів оцінки запасів 
корисних копалин 
розроблення програми оціночних та аналітичних робіт 
Держгеонадрами за участю Державної комісії України 
по запасах корисних копалин 
забезпечення фінансування оціночних та аналітич-
них робіт 
розроблення системи управління запасами і ресурсами 
корисних копалин національного рівня 
проведення аналізу стану та ревізії родовищ, що обліко-
вуються в державному балансі 
проведення порівняльної оцінки показників запасів ко-
рисних копалин для виявлення їх промислової цінності 
запровадження комплексної системи моніторингу ба-
лансів 
проведення переоцінки прогнозних і перспективних ре-
сурсів питних підземних вод 

2. Покращення доступу  
до геологічної інформації

запровадження автоматичного підрахунку вартості гео-
логічної інформації 
впровадження сучасних цифрових технологій зберіган-
ня і використання даних, передбачивши вільний доступ 
до інформації для інвесторів 
забезпечення автоматичного обліку обсягів видобутку 
підземних вод 
створення національного банку геологічної інформації 
для її збереження як державного надбання і багатоці-
льового використання 
оцифрування всієї геологічної інформації в Україні та 
внесення її в єдину базу оцифрованої геологічної ін-
формації 

3. Покращення пошуково-
розвідувальних робіт

завершення регіонального геологічного вивчення тери-
торій, картування територій масштабу 1:200000 за ра-
хунок держави 
забезпечення захищеного і постійного державного фі-
нансування геологорозвідувальних робіт та забезпе-
чення контролю за виконанням геологорозвідуваль-
них робіт 
проведення пошуково-розвідувальних робіт, проведен-
ня переоцінки перспективних об’єктів  

4. Підвищення рівня  
інформування  
потенційних інвесторів

розроблення плану виставлення ділянок на аукціони та 
регулярне їх проведення 
забезпечення широкого висвітлення та заінтересова-
ності потенційних інвесторів у видобувну промисло-
вість, зокрема на міжнародному рівні 

5. Проведення дерегуля-
ції та спрощення досту-
пу до надр

спрощення процедури оформлення прав на земельні ді-
лянки в межах ліцензійної площі 
надання можливості зміни земель без наявності законо-
давчих обмежень 
перегляд дозвільних систем для усуненням всіх адміні-
стративних бар’єрів, встановлення чітких строків та усу-
нення дискреції під час здійснення процедур надання, 
продовження, переоформлення та внесення змін 
визначення видів користування надрами: геологічне ви-
вчення, зокрема дослідно-промислової розробки родо-
вищ корисних копалин, з подальшим видобуванням ко-
рисних копалин (промислова розробка родовищ), ви-
добування корисних копалин, виконання робіт (прова-
дження діяльності), передбачених угодою про розподіл 
продукції, будівництва та експлуатації підземних спо-
руд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, 
у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, 
газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкід-
ливих речовин і відходів виробництва, скидання стіч-
них вод, створення геологічних територій та об’єктів, 
що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздо-
ровче значення (наукові полігони, геологічні заповідни-
ки, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоров-
чі заклади тощо) 
скасування необхідності отримання акта про надання 
гірничого відводу 
надання можливості подачі документів за звітності в 
електронному кабінеті 
лібералізація обігу спеціальних дозволів 
спрощення правил для малого надрокористування 
забезпечення фіскальних стимулів для отримання спе-
ціальних дозволів 
спрощення процедури видобутку супутніх корисних ко-
палин 
розроблення методики підготовки документів для оцін-
ки впливу на довкілля для видобувної галузі 

6. Збільшення державної 
підтримки георозвідки на 
період 2021—2030 років

розроблення проекту Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про затвердження Загально-
державної програми розвитку мінерально-сировинної 
бази України на період до 2030 року» та проекту Зако-
ну України «Про внесення змін до Бюджетного кодек-
су України щодо забезпечення розвитку мінерально-си-
ровинної бази України» з метою створення Державного 
фонду розвитку мінерально-сировинної бази України 
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ДОКУМЕНТИ
За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення ефективного функціонування галузі за 

рахунок розвитку інноваційних підходів та високих технологій»

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Підвищення якості нау-
ково-освітнього супрово-
ду геологічної галузі

збільшення підготовки фахівців з геології у закладах 
фахової передвищої, вищої освіти, включаючи держав-
не (регіональне) замовлення 
створення грантових програм з навчання за кордоном 
для розвитку спеціалістів з геології 
створення умов для залучення іноземних фахівців до 
проектів з геології в Україні 
стимулювання розвитку неформальної освіти (можли-
вість стажування за кордоном для переймання досвіду), 
а також проведення семінарів і тренінгів 
забезпечення проведення наукових досліджень, спря-
мованих на нарощення мінерально-сировинної бази 
удосконалення методики геологорозвідувальних робіт 
на всі види корисних копалин 
збільшення державного фінансування в наукові розроб-
ки та дослідження у геології 
запровадження стимулів державно-приватного парт-
нерства для розвитку інноваційних технологій розвід-
ки та видобутку 

2. Покращення виробни-
чо-технічної бази

впровадження державної програми підтримки/фінан-
сування оновлення обладнання та інфраструктурних 
об’єктів 
проведення докорінної високої організаційно-техно-
логічної модернізації виробництва вугілля, де це ви-
правдано 
забезпечення фіскальних стимулів для оновлення об-
ладнання 

3. Вдосконалення  
технологій видобутку

створення програм стимулювання нових технологій ви-
добутку та науково-практичних розробок у сфері ви-
добутку 
спрощення процедур купівлі інноваційних технологій 
стимулювання впровадження процесів автоматизації 
видобутку 
забезпечення інноваційних підходів та впровадження 
новітніх технологій та устаткування на нових та діючих 
родовищах природного газу 
забезпечення послідовного впровадження науково об-
ґрунтованих вуглевидобувних процесів, нагромадження 
і залучення інвестиційних ресурсів 
удосконалення технологій буріння та інтенсифікації ви-
добутку корисних копалин 
створення державних та приватних центрів науково-до-
слідних та дослідно-конструкторських робіт  для розви-
тку видобутку 
залучення міжнародних грантів для фінансування цен-
трів науково-дослідних та дослідно-конструкторських 
робіт  
стимулювання надрокористувачів до повного, а не ви-
біркового відпрацювання родовищ 

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення задоволення потреб національної еконо-
міки, створюючи надійний базис для виробництва продукції з високою доданою вар-
тістю»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Визначення пріоритетів 
держави

визначення національних потреб у мінеральній сировині 
в перспективі наступних 20 років 
визначення чіткого переліку стратегічно важливих ко-
рисних копалин і критичної мінеральної сировини для 
розвідки та видобутку 
розробка та реалізація програм стимуляції розвідки та 
видобутку стратегічно важливих корисних копалин та 
критичної сировини  

2. Стимулювання  
видобутку

забезпечення стимулювання інтересу органів місцевого 
самоврядування в надрокористуванні 
створення умов для зменшення кількості «сплячих спе-
ціальних дозволів на користування надрами» 
перегляд та оптимізація оподаткування галузі 
розроблення стимулів для малого та середнього бізнесу 
забезпечення пільгової амортизації 
удосконалення механізмів виконання угод про розпо-
діл продукції 
прийняття нормативних актів щодо правил відновлення 
роботи законсервованих та ліквідованих свердловин 
встановлення стимулюючої рентної ставки на видобу-
вання вуглеводнів (нафта, конденсат) протягом п’яти 
років з дня початку буріння нової свердловини 
приведення ставки оподаткування рентної плати за ви-
добування нафти і газу до середньоєвропейських по-
казників 
запровадження прогресивної шкали оподаткування, ви-
значивши групи надрокористувачів за різними критерія-
ми і з різними пільгами 
запровадження пільг для прибутку, реінвестованого у 
виробництво 
проведення промоції українських конкурсів на укладен-
ня угод про розподіл продукції у світі та залучення но-
вих інвесторів 
запровадження стимулюючого режиму оподаткуван-
ня для підприємств, що експлуатують нові та відновле-
ні свердловини 
запровадження пільгового режиму для стимулюван-
ня видобутку важковидобувних та нетрадиційних покла-
дів вуглеводнів 

3. Ефективне управління реструктуризація вугледобувної галузі 
підготовка перспективних державних шахт до привати-
зації, а збиткових — до ліквідації 
створення повноцінних ринкових умов для підвищення 
фінансової стабільності підприємств 
оптимізація управління НАК «Нафтогаз України» та всіх 
державних підприємств у сфері нафти та газу 
завершення приватизації та ліквідації державних шахт 

4. Вдосконалення  
первинної обробки

впровадження у законодавство поняття «Інтегрований 
об’єкт надрокористування» та встановлення безаукціон-
ного доступу до надр для власників таких об’єктів 
надання пільгових податкових умов для надрокористува-
чів, що будують підприємства з первинної переробки (зо-
крема для створення в подальшому повного циклу ви-
робництва продукції з титану, графіту тощо) 
залучення коштів у будівництво підприємств з первинної 
переробки на умовах державно-приватного партнерства 

5. Розширення  
ринків збуту

стимулювання переорієнтації на нові ринки збуту (ви-
користання) індустріальних мінералів та інших корис-
них копалин 
переорієнтація вугільної промисловості на нові ринки 
збуту (хімічна промисловість) 

За стратегічною ціллю 4 «Забезпечення гармонізації галузі з навколишнім серед-
овищем»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Раціональне викорис-
тання надр

забезпечення проведення моніторингу видобування під-
земних вод 
створення системи державного моніторингу раціонального 
використання надр, що відповідає сучасним потребам  

2. Попередження еко-
логічних проблем, що 
пов’язані з видобутком

впровадження системного екологічного контролю за 
якістю довкілля 
адаптація законодавства до правових норм Європей-
ського Союзу у сфері управління відходами видобув-
ної промисловості 
забезпечення наявності законодавчо визначених засад 
ефективного видобування нафти та газу 
розроблення прогнозів щодо виникнення надзвичайних 
ситуацій та потенційно небезпечних об’єктів нафтогазо-
вого комплексу і розроблення відповідних заходів для 
їх попередження 

створення облікової системи всіх техногенних об’єктів 
нафтогазового комплексу 
здійснення моніторингу небезпечних екзогенних про-
цесів, геохімічного стану ландшафтів та забезпечення 
проведення еколого-геологічних досліджень 

3. Попередження еко-
логічних проблем, що 
пов’язані з закриттям 
шахт, завершенням  
видобутку надр

забезпечення проведення рекультивації земель та еко-
логічного відновлення територій вугледобування 
затвердження норм та стандартів закриття шахт 
створення спеціального фонду для забезпечення прове-
дення рекультивації земель після завершення робіт на 
ділянках надр 

4. Справедлива транс-
формація вугільних  
регіонів

реалізація проектів і програм підтримки та розвитку 
окремих типів територій (зокрема сільських територій у 
несприятливих умовах, вугільних регіонів тощо)
розроблення та впровадження програми соціального 
захисту, зокрема з урахуванням гендерної складової 
забезпечення перепідготовки працівників шахт, що бу-
дуть закриті 
сприяння диверсифікації економіки регіонів, які най-
більш залежні від вугільної промисловості 

5. Підвищення енергое-
фективності

запровадження обов’язкових програм енергоефектив-
ності усіх видобувних компаній 
проведення оцінки енергоефективності об’єктів підпри-
ємств нафтогазового комплексу України 
впровадження системи енергетичного менеджменту 
відповідно до вимог міжнародного стандарту 
стимулювання впровадження нових технологій видобу-
вання та підготовки нафти, що забезпечують енергое-
фективність (зокрема на державних підприємствах) 
стимулювання впровадження нових технологій видо-
бування вугілля, що забезпечують енергоефективність 
(зокрема на державних підприємствах) 

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення прозорості та доступності галузі для над-

ходження зовнішніх та внутрішніх інвестицій»:
зменшення тривалості та спрощення процедури отримання доступу до прав на 

розвідку та видобуток з можливих 180 днів до 45 днів;
залучення 2 млрд. доларів США внутрішніх і зовнішніх інвестицій у розвідку та 

освоєння родовищ щороку;
забезпечення розвідки 100 відсотків родовищ корисних копалин, визначених прі-

оритетними для забезпечення України до 2030 року.
За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення ефективного функціонування галузі за 

рахунок розвитку інноваційних підходів та високих технологій»:
залучення іноземних та приватних інвестицій в науково-дослідні та дослідно-кон-

структорські роботи в обсязі 100 млн. доларів США до 2030 року;
створення державного фонду розвитку науково-дослідних та дослідно-конструк-

торських робіт у видобувній промисловості (надання грантів та створення замов-
лень);

забезпечення підготовки 100 відсотків необхідної кількості фахівців для розви-
тку промисловості;

залучення 100 відсотків необхідної кількості спеціалістів в проекти науково-до-
слідних та дослідно-конструкторських робіт у видобувній промисловості.

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення задоволення потреб національної еконо-
міки, створюючи надійний базис для виробництва продукції з високою доданою вар-
тістю»:

збільшення обсягів видобутку стратегічно важливих корисних копалин та критич-
ної сировини з урахуванням забезпечення 100 відсотків потреб України до 2030 року;

забезпечення 100 відсотків потреб населення України у природному газі за раху-
нок власного видобутку.

За стратегічною ціллю 4 «Забезпечення гармонізації галузі з навколишнім серед-
овищем»:

забезпечення функціонування видобувної промисловості відповідно до екологіч-
них стандартів;

зниження енергоємності видобувної промисловості на 30 відсотків;
збільшення на 50 відсотків перероблених та повторно використаних відходів, 

отриманих під час видобутку корисних копалин;
забезпечення реабілітації 100 відсотків територій, де відбувався видобуток.

Очікувані результати за напрямом «Видобувна промисловість»
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу максимально використати потенціал 

видобувної промисловості шляхом забезпечення:
прозорості та доступності галузі для надходження зовнішніх та внутрішніх інвес-

тицій;
ефективного функціонування галузі за рахунок розвитку інноваційних підходів та 

високих технологій;
задоволення потреб національної економіки, створюючи надійний базис для ви-

робництва продукції з високою доданою вартістю;
гармонізації галузі з навколишнім середовищем.

Напрям 13. Транспорт та інфраструктура 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: Україна — це логістичний та виробничий хаб, що забезпечує потре-
би економіки та дає змогу реалізувати експортний і транзитний потенціал.

Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення потреби національної економіки за рахунок розвиненого та модер-

нізованого транспорту;
забезпечення ефективного управління та адміністрування в галузі транспорту;
забезпечення ефективного та справедливого регулювання цінової політики в га-

лузі транспорту;
реалізація транспортного потенціалу України;
декарбонізація галузі з метою досягнення цілей кліматичної нейтральності не піз-

ніше 2060 року.
Аналіз напряму «транспорт та інфраструктура»:  

висновки та ключові аспекти
Висновок 1. Через неефективне фінансове управління відбувається системне не-

довиконання планів капітальних інвестицій, відповідно більшість активів Акціонерно-
го товариства «Українська залізниця» (далі — АТ «Укрзалізниця») є критично зно-
шеними.

Основу доходу АТ «Укрзалізниця» формують вантажні перевезення (88 відсотків 
у 2019 році). З 2013 року дохід від вантажних перевезень зріс майже вдвічі, незважа-
ючи на поступове зниження обсягів, що було спричинено зростанням вартості пере-
везень та економічною кризою.

Структура вантажних перевезень змінюється: обсяг перевезеного кам’яного вугіл-
ля зменшився у 2  рази з 2013 року, в той час як обсяг перевезеного зерна і продук-
тів перемолу зріс у 1,5 раза. Такі зміни обумовлені насамперед військовими діями на 
сході України та зростанням врожайності зернових культур.

Проте прибутки від вантажних перевезень витрачаються на покриття збитків у па-
сажирському сегменті, що є нетиповим для більшості країн. У 2019 році збитки від 
пасажирських перевезень склали 12,8 млрд. гривень, які були компенсовані за раху-
нок прибутків від вантажних перевезень.

Фінансовий ресурс АТ «Укрзалізниця» додатково обмежений через нецільові ви-
трати та неефективне використання потенціалу. АТ »Укрзалізниця» сплачує податок 
на землю під залізничною інфраструктурою, що суперечить європейській практи-
ці (4,2 млрд. гривень у 2019 році). Також АТ «Укрзалізниця» не використовує наявні 
ресурси для збільшення доходу (здача в оренду/продаж непрофільних активів, про-
даж металобрухту).

Наслідком фінансових дисбалансів є системне недовиконання планів капітальних 
інвестицій: у 2019 році план капітальних інвестицій був виконаний лише на 51 від-
соток.

У результаті більшість активів залізниці є критично зношеними. Це негативно 
впливає на вартість, якість, швидкість та безпечність перевезень. Cтаном на кінець 
першого півріччя 2020 року із 26,7 тис. кілометрів колії 6,4 тис. кілометрів вимагають 
капітального ремонту, ще 2,7 тис. кілометрів — реконструкції.

Критичною є і проблема зношеності рухомого складу (90+ відсотків), яку приват-
ні підприємства намагаються вирішити за рахунок власних коштів: частка приват-
них вантажних вагонів становила 58 відсотків у 2019 році. Приватні вагони перебу-
вають у значно кращому стані: 41 відсоток з них було придбано у 2017—2019 роках.

Висновок 2. Якість дорожньої та мостової інфраструктури є низькою: близько 90 
відсотків доріг перебувають у зношеному стані, що стримує розвиток сфери автомо-
більного транспорту

Кількість пасажирів, перевезених автомобільним транспортом, зменшилася май-
же вдвічі з 2013 року. Значною проблемою є тінізація пасажирських перевезень. 
Згідно з оцінкою Українського інституту майбутнього, близько 40 відсотків міжмісь-
ких і міжобласних перевезень є нелегальними.

Кращою є ситуація у сфері вантажних перевезень: обсяг вантажоперевезень ав-
тотранспортом зріс на 22 відсотки з 2015 року. Зокрема, такий ріст спричинений 
поступовим переходом вантажопотоку із залізничного на автомобільний транспорт.

Розвиток автомобільного транспорту стримується незадовільним станом дорож-
ньої інфраструктури: близько 90 відсотків доріг перебувають у зношеному стані за 
розрахунками Офісу ефективного регулювання (BRDO). Зокрема, частка основних 

автомобільних доріг (включають у себе міжнародні, національні та регіональні доро-
ги), що потребують поточного чи капітального ремонту, становить 55 відсотків у 2016 
році, відповідно до методології Міжнародного індексу рівності дорожнього покриття.

Видатки з державного бюджету на ремонт та будівництво доріг зросли більш ніж 
вдвічі з 2013 по 2019 роки. У 2020 році на будівництво доріг було виділено майже 
130 млрд. гривень. При цьому якість дорожньої інфраструктури залишається низь-
кою: за цим показником Україна зайняла 119 місце в Індексі дорожньої інфраструк-
тури серед 141 країни, де нашими сусідами стали Ефіопія та Киргизстан.

Не тільки дорожня, але й мостова інфраструктура потребує модернізації: у справ-
ному стані перебувають 2 відсотки з 5631 мосту, які були досліджені Укравтодором 
(досліджено 35 відсотків від сукупної кількості мостів, здебільшого державні); кіль-
кість непрацездатних мостів зросла вдвічі з 2015 року та склала 2,7 відсотка; 64 від-
сотки мостів не відповідають сучасним стандартам щодо габаритів та вантажопід-
йомності.

Висновок 3. Авіаційна сфера зросла майже вдвічі за останні п’ять років, водночас 
потенціал внутрішніх та транзитних перевезень в Україні залишився нереалізованим

В авіаційній галузі спостерігалася тенденція зростання обсягів повітряного руху з 
2000 року з тимчасовими падіннями у 2009—2010 та 2014—2016 роках через еконо-
мічну кризу та збройну агресію Російської Федерації проти України. Зокрема, міжна-
родні авіаперевезення в Україні розвивалися рекордними темпами у 2016—2019 ро-
ках (обсяг пасажиропотоку зріс на 94 відсотки).

Однак при цьому нереалізованим залишається потенціал внутрішнього авіасполу-
чення: частка внутрішніх рейсів становила 9,2 відсотка сукупної кількості польотів та 
10,6 відсотка сукупної кількості пасажирів у 2019 році.

Пасажиропотік українських аеропортів зріс майже вдвічі за останні 5 років (без 
врахування аеропортів «Донецьк» і «Сімферополь»). Однак пандемія COVID-19 не-
гативно вплинула на відновлення авіаційного транспорту: за 9 місяців 2020 р. укра-
їнські аеропорти прийняли на 62,9 відсотка пасажирів менше порівняно з відповід-
ним періодом 2019 року.

Більшість польотів у повітряному просторі України були транзитними, станом на 
2013 рік їх частка склала 66 відсотків. Транзитні перевезення забезпечували фінан-
сування модернізації та експлуатації аеронавігаційної системи України, зокрема до 50 
відсотків доходів Державного підприємства обслуговування повітряного руху Украї-
ни надходили за рахунок транзитних перевезень.

Початок збройної агресії Російської Федерації проти України призвів до значно-
го падіння транзитних рейсів у 2014—2016 роках: тимчасова окупація частини тери-
торій Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севасто-
поля, заборона транзитних польотів для російських авіакомпаній та авіасполучення 
з Російською Федерацією призвели до падіння транзиту на три чверті за 2014—2016 
роки; обсяг транзитних рейсів у 2019 році становив 40 відсотків докризового рівня.

Розвиток внутрішніх та транзитних авіаперевезень стримують зношеність та за-
старілість авіаційної інфраструктури в аеропортах. Аеродромна інфраструктура пе-
ребуває в критичному стані: згідно з експертною оцінкою ступінь зносу аеродромної 
інфраструктури становить 95 відсотків для 17 аеропортів.

Якість авіаційної інфраструктури є низькою порівняно з іншими країнами. У 2019 
році Україна зайняла 103 місце в рейтингу за Індексом авіаційної інфраструктури се-
ред 141 країни світу.

Висновок 4. Неефективне регулювання та управління портовою сферою стримує 
розвиток морського транспорту

Обсяги вантажів, перевезених морським транспортом, скоротилися на 38 відсо-
тки за 2013—2019 роки. Обсяг перевалки в морських портах України скоротився на 
10 відсотків за 2013—2018 роки (зокрема через збройну агресію Російської Феде-
рації проти України), однак досягнув рекордних за останні 10 років 160 млн. тонн у 
2019 році.

Значно погіршилася ситуація з пасажирськими перевезеннями, які практично 
припинилися після тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севасто-
поля Російською Федерацією: у 2019 році кількість пасажирів становила 79,4 тис. 
осіб, тоді як у 2013 році вона перевищувала 6,6 млн. осіб.

Для морської галузі характерне неефективне управління портовою інфраструкту-
рою: протягом 2015—2019 років державне підприємство «Адміністрація морських 
портів України» мало високі показники дохідності та прибутковості — чистий при-
буток становить 1,5—3,9 млрд. гривень. Замість інвестицій в інфраструктуру біль-
ша частина доходів державного підприємства направлялася державі у вигляді збо-
рів, податків та дивідендів. За останні 5 років середньорічні виплати на користь дер-
жави перевищували розмір капітальних інвестицій у 3,5 раза.

Наслідком значних відрахувань до державного бюджету є систематичне недови-
конання планів капітальних інвестицій морських портів (50 відсотків у 2019 році), 
а відтак — невідповідність їх технічного рівня сучасним вимогам надання послуг.

Формування портових зборів в Україні є неефективним та непрозорим. Послуги 
українських портів є серед найдорожчих у регіоні Чорного моря та порівняно із сві-
товими аналогами.

У результаті керівники компаній оцінюють українську портову інфраструктуру як 
посередню. За якістю портової інфраструктури Україна має 3,9 бала з семи можли-
вих; середній показник в ЄС — 4,8 бала. Бали повністю безпосередніх конкурентів 
України у цьому рейтингу є значно вищими.

Висновок 5. Відновлення річкових перевезень сповільнюється зношеною інфра-
структурою та недостатнім фінансуванням

Потенціал річкових вантажоперевезень в Україні є нереалізованим. За даними 
Держстату, обсяг транспортування вантажів річками України сягав понад 60 млн. 
тонн у 1991 році. В останні роки спостерігається поступове відновлення річкових пе-
ревезень.

Незважаючи на весняні карантинні заходи та обмеження, пов’язані із пандемією 
COVID-19, на ринку внутрішніх перевезень річковими водними шляхами спостеріга-
лася доволі позитивна ситуація. Так, наприкінці 2020 року  вантажні перевезення р. 
Дніпро становили 11,229 млн. тонн, що всього на 4,81 відсотка менше показника до-
кризового 2019 року, який був рекордний за останні роки — вантажні перевезення 
річкою становили 11,796 млн. тонн.

Обсяги перевезень у 2020 році р. Дніпро згідно з номенклатурою основних ван-
тажів:

металопродукція — 1,83 млн. тонн (+ 6,97 відсотка);
зернові — 3,53 млн. тонн (- 27,3 відсотка);
нафтопродукти — 43,6 тис. тонн (+ 16,36 відсотка);
будматеріали та інше — 5,84 млн. тонн (+ 12,42 відсотка).
Падіння обсягів транспортування зернових є наслідком, зокрема, нетипових по-

годних умов та падіння обсягів зібраних аграріями в 2020 році зернових культур. На-
томість зростання транспортування нафтопродуктів, металопродукції, будматеріалів 
дає підстави сподіватись на стабільну позитивну тенденцію перевезень р. Дніпро та-
ких видів продукції в наступні роки.

Невисокою також є активність пасажирських перевезень річковим транспортом. 
Внутрішніми водними шляхами було перевезено майже 19,1 млн. пасажирів у 1990 
році. Натомість річковим транспортом скористалися менше 600 тис. осіб у 2019 ро-
ці. На даний час такі перевезення обирають, щоб дістатися до дачних ділянок («дач-
на навігація»).

Річкова інфраструктура є застарілою та потребує поточного і капітального ремон-
ту, модернізації або заміни. Зокрема, технічний стан дніпровських шлюзів наближа-
ється до критичного, адже тривалий час не проводився капітальний ремонт.

Кошти на капітальний ремонт шлюзів, які держава почала виділяти з 2017 року, 
освоюються не повною мірою. Наприклад, у 2019 році робіт було виконано лише на 
22,7 млн. гривень із 124,3 млн. гривень, які були виділені (81,7 відсотка коштів не бу-
ло використано). Більшість ремонтних робіт не виконується вчасно через отриман-
ня основного бюджетного фінансування наприкінці року (ІІІ—ІV квартал) та, як наслі-
док, через нестачу часу на проведення тендерних процедур.

Висновок 6. Інтеграція транспортно-логістичної системи України до світової тран-
спортної мережі забезпечить реалізацію транспортного потенціалу України

Розташування України створює великий транзитний потенціал, який так і не вда-
лося реалізувати повною мірою за останні 30 років. За оцінками Міжнародної тор-
гової палати, на сьогодні використовується лише 25—30 відсотків транзитного по-
тенціалу країни.

В останні роки спостерігається падіння як транзитних вантажоперевезень залізни-
цею (мінус 12,9 відсотка за 2020 рік), так і падіння перевалки транзитних вантажів у 
портах (мінус 8,4 відсотка за 2020 рік).

Сьогодні в умовах глобалізації міжнародної торгівлі і взаємної інтеграції тран-
спортних систем Україна повинна стати безбар’єрним простором для трансконтинен-
тальних логістичних ланцюгів поставок товарів, постачальником надійних та високо-
якісних транспортних послуг для будь-яких обсягів міжнародної торгівлі.

Транспортна система України має потужний ресурс і передумови для надання ве-
ликого обсягу транспортних послуг і забезпечення зручної транспортної логістики. 
Україна включена до індикативних карт проекту Транс’європейської транспортної ме-
режі. Україна прагне включення до Транс’європейської транспортної мережі і голо-
вних судноплавних шляхів: першочергово — річок Дніпро та Південний Буг, другим 
етапом — української ділянки р. Дунай.

Формування високоефективних логістичних рішень та участь в міжнародних 
транспортно-логістичних проектах сприятиме залученню додаткових транзитних по-
токів територією України, що прямують в сполученні як між країнами Європи та Азії, 
зокрема за транспортними маршрутами Нового шовкового шляху, так і за напрямком 
Балтійське море — Чорне море — Каспійське море.

Залучення таких вантажопотоків до України вимагає побудови високоефективної 
системи мультимодальних/контейнерних перевезень, яка дасть змогу швидко, де-
шево та ефективно переміщувати ці вантажопотоки та забезпечить належний рівень 
транспортного сервісу та супутніх послуг.

Формування «безшовної мультимодальної мобільності» є одним із завдань тран-
спортної галузі країни, його вирішення стає все більш нагальним для підтримки між-



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua24 

ДОКУМЕНТИ
народної конкурентоспроможності не тільки окремих підприємств, а й груп країн на 
міжнародному ринку.

Контейнеризація перевезень займає провідне місце в діяльності транспорту про-
відних країн світу. У 2020 році територією України залізничним транспортом переве-
зено 425 066 контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті, що на 11 відсотків більше 
від обсягів перевезень контейнерів за 2019 рік. На постійній основі курсували 50 кон-
тейнерних поїздів, з них 11 — міжнародних.

Також наявна низька завантаженість авіаперевезень. Лише 2—3 відсотки експор-
ту та імпорту здійснюється авіаційним транспортом. Стимулом для розвитку міжна-
родного авіаційного сполучення, насамперед з державами — членами ЄС стане під-
писання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами — членами про 
Спільний авіаційний простір, що передбачено статтею 137 Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення потреби національної економіки за раху-

нок розвиненого та модернізованого транспорту»:
високий рівень зносу залізничної інфраструктури та рухомого складу (майже 

чверть від сукупної протяжності експлуатаційних залізничних шляхів потребує ка-
пітального ремонту, а рівень зносу рухомого складу становить понад 90 відсотків);

високий ступінь зносу дорожньої інфраструктури (близько 90 відсотків доріг пе-
ребувають у зношеному стані; Україна посіла 119 місце за рівнем якості дорожньої 
інфраструктури);

низька якість мостової інфраструктури (у справному стані перебувають 2 відсотки 
з 5631 мосту, які були досліджені Укравтодором; 64 відсотки мостів не відповідають 
сучасним стандартам щодо габаритів та вантажопідйомності);

посередній стан інфраструктури в українських портах (згідно з CGI, якість порто-
вої інфраструктури в Україні становила 3,9 із 7 балів у 2019 році, порівняно із 4,8 ба-
ла — середнім значенням для країн ЄС);

застаріла та зношена річкова інфраструктура (технічний стан дніпровських шлю-
зів наближається до критичного; скорочення протяжності внутрішніх водних шляхів);

значне податкове навантаження (застосування податку на додану вартість на всіх 
етапах надання авіапослуг, податок на землю під залізничною інфраструктурою, ви-
сокі ввізні мита на обладнання, що не дають змогу інвестувати в модернізацію інф-
раструктури).

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення ефективного управління та адміністру-
вання в галузі транспорту»:

відсутність незалежного регулятора (конкуренція на ринках перевезення пасажи-
рів та вантажів, які залежать від користування послугами природних монополій є від-
сутньою/обмеженою);

економічно необґрунтовані тарифи на залізничні перевезення та портові збори 
(нечіткий та непрозорий механізм тарифоутворення без прив’язки до собівартості 
перевезень; цілі портових зборів не встановлені законодавчими актами);

система встановлення аеропортових зборів в Україні відрізняється від світової та 
європейської практики, що обмежує можливості регіональних аеропортів щодо за-
стосування гнучких цін, викликає певні проблеми в процесі залучення нових авіаком-
паній для виконання рейсів з/в Україну, проведення консультацій з авіакомпаніями, 
таким чином зменшуючи надходження до аеропортів та негативно впливаючи на роз-
виток авіаперевезень через регіональні аеропорти України;

недосконала система обліку пільгових перевезень, що стає причиною високої за-
боргованості органів місцевого самоврядування за авто- та залізничні перевезення;

застаріла структура організації перевезень (відсутня практика «місцевих» переве-
зень, що заважає розвиватися транспортній системі);

складність дипломування та ліцензування (необґрунтовані бюрократичні обме-
ження та складні процедури отримання дозволів та ліцензій).

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення ефективного та справедливого регулю-
вання цінової політики в галузі транспорту»:

неефективна організація ринку залізничних перевезень (існування державної мо-
нополії на ринку залізничних перевезень, що обмежує ефективність функціонування 
залізничного транспорту та залучення інвестицій);

неефективне управління ДП «АМПУ» (необґрунтована кількість персоналу, відсут-
ність повноважень для проведення узгодженої політики розвитку портів, низький рі-
вень виконання планів капітальних інвестицій);

потреби в інвестиціях значно перевищують обсяги фінансування (навіть при зрос-
танні рівня капітальних інвестицій у наземному та трубопровідному транспорті у 7 
разів протягом 2013—2018 років рівень зносу основних засобів становить 63 від-
сотки у 2018 році).

За стратегічною ціллю 4 «Реалізація транспортного потенціалу України»:
зниження обсягів транзитних вантажів в Україні (обсяг транзитних вантажів зна-

чно скоротився за останні 7 років (з 35 млн. тонн у 2012 році до 11 млн. тонн у 2019 
році в морських портах та з 32 млн. тонн у 2012 році до 14 млн. тонн у 2019 році на 
залізниці);

складність проходження контрольних процедур (складні, переобтяжені великою 
кількістю формальностей митні процедури);

низький рівень контейнеризації (рівень контейнеризації в Україні залізничного 
транспорту становив близько 2,1 відсотка, морського транспорту — близько 8 від-
сотків);

низький рівень розвитку мультимодальних перевезень (відсутність розвиненої 
інфраструктури для здійснення такого типу перевезень, відсутність стратегічного ба-
чення та плану розвитку мультимодальних перевезень);

невикористаний потенціал участі України в реалізації міжнародних транспортних 
проектів.

Стратегічний курс розвитку транспорту  
та транспортної інфраструктури

За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення потреби української економіки за рахунок 
розвиненого та модернізованого транспорту»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Розвиток річкового 
транспорту

вирішення питання щодо системного фінансування дер-
жавних підприємств/установ річкової галузі в обсязі, не-
обхідному для нормальної та повноцінної роботи
створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів 
та визначення джерел його наповнення
створення передумов для використання державно- при-
ватного партнерства для інвестицій у річкові причали
забезпечення будівництва транспортно-логістичних 
комплексів на річці із залученням органів місцевого са-
моврядування
підтримання безпечних для судноплавства габари-
тів суднового ходу на судноплавних внутрішніх вод-
них шляхах
забезпечення розширення пропускної спроможності 
судноплавних шлюзів Дніпровського каскаду

2. Розвиток морського 
транспорту

забезпечення виконання планів капітальних інвестицій 
морських портів
усунення вузьких місць припортової залізничної інф-
раструктури
здійснення комплексних заходів із забезпечення без-
печного мореплавства в територіальному морі та аква-
торіях морських портів
забезпечення приєднання та імплементації в Україні 15 
міжнародних договорів у сфері торговельного море-
плавства
визначення меж морських портів
підвищення рівня безпеки судноплавства
забезпечення екологічної безпеки на морському тран-
спорті

3. Розвиток залізничного 
транспорту

розроблення проекту Закону України «Про залізничний 
транспорт України», а також підзаконних нормативно-пра-
вових актів для його реалізації
утворення конкурентного ринку залізничних перевезень
оновлення та модернізація залізничного рухомого складу
забезпечення створення залізничного фонду (передба-
чити спрямування коштів фонду на інвестиційні проек-
ти в частині інфраструктури та оновлення тягового ру-
хомого складу АТ «Укрзалізниця»)
проведення капітального ремонту залізничних колій та 
інших елементів залізничної інфраструктури
забезпечення покращення якості пасажирських заліз-
ничних перевезень, запровадження системи управління 
якістю пасажирських перевезень
вирішення проблеми розукомплектування рухомого 
складу та крадіжок вантажів
підвищення рівня безпеки залізничних перевезень
забезпечення електрифікації залізничної колії на ділян-
ках, де це є економічно обґрунтованим
створення умов для будівництва високошвидкісної за-
лізниці
забезпечення покращення якості (доступності) заліз-
ничних пасажирських перевезень осіб з інвалідністю та 
маломобільних груп населення

4. Розвиток автомобіль-
ного транспорту

розширення та забезпечення виконання програм до-
рожнього будівництва
забезпечення прийняття, фінансування та розширення на-
ціональної програми щодо відновлення мостів
проведення повного аудиту стану мостової інфраструктури
врегулювання умов та критеріїв якості виконання до-
рожніх робіт
забезпечення рівних умов та справедливого контролю 
якості доріг
залучення міжнародного технічного нагляду та моні-
торингу
забезпечення переходу від пострадянських нормати-
вів з моніторингу та технічного нагляду до міжнарод-
них стандартів
забезпечення уніфікації даних та формування паспор-
тів доріг
зменшення податкового навантаження
забезпечення європейських правил допуску та робо-
ти на ринку
врегулювання взаємовідносин органів державної влади 
з перевізниками та автостанціями
забезпечення потреб міжнародних вантажних переві-
зників дозволами для здійснення перевезення
збільшення пропускної здатності міжнародних автомо-
більних вантажних пунктів пропуску через державний 
кордон та створення нових пунктів пропуску
забезпечення ефективного габаритно-вагового контро-
лю через масштабування досвіду WiM (автоматичні сис-
теми контролю навантаження в русі) на всю мережу ав-
томобільних доріг
створення систем підтвердження професійної квалі-
фікації
створення рівних умов роботи на ринку автомобільних 
перевезень
забезпечення детінізації ринку пасажирських переве-
зень
підвищення рівня безпеки дорожнього руху
забезпечення екологічної безпеки на автотранспорті
забезпечення будівництва цементобетонних доріг з ви-
користанням цементно-шлакової продукції
запуск та масштабування довгострокових контрактів на 
експлуатацію доріг
реалізація програми «розумні дороги»
розвиток мережі електрозарядних станцій для елек-
тромобілів

5. Розвиток авіаційного 
транспорту

забезпечення повноцінної і справедливої реалізації Дер-
жавної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 
року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 24 лютого 2016 р. № 126, та забезпечення фінан-
сування тих аеропортів, що вже пройшли необхідні про-
цедури для участі в програмі

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення ефективного управління та адміністру-
вання в галузі транспорту»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Створення Національ-
ної комісії, що здійснює 
державне регулювання в 
сфері транспорту

утворення постійно діючого державного колегіально-
го органу — Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання в сфері транспорту, метою діяльнос-
ті якого є ефективне державне регулювання діяльності 
суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарю-
вання, що діють на суміжних ринках у сфері транспор-
ту, та забезпечення, зокрема:
формування та реалізація державної цінової і тариф-
ної політики діяльності суб’єктів природних монопо-
лій та суб’єктів господарювання, що діють на суміж-
них ринках, у сферах користування залізничними колі-
ями, диспетчерськими службами, вокзалами та інши-
ми об’єктами інфраструктури, що забезпечують рух за-
лізничного транспорту загального користування; управ-
ління повітряним рухом; спеціалізованих послуг у річ-
кових, морських портах, морських рибних портах та ае-
ропортах відповідно до переліку, визначеного Кабіне-
том Міністрів України; внутрішніх та міжнародних пере-
везень пасажирів та вантажів повітряним, залізничним, 
річковим та морським транспортом
державного регулювання, нагляду (контролю) та моні-
торингу за діяльністю суб’єктів природних монополій та 
суб’єктів господарювання, що діють на суміжних рин-
ках, у сфері транспорту
досягнення паритету інтересів споживачів, суб’єктів 
господарювання, що діють на суміжних ринках у сфері 
транспорту, і держави з метою збільшення обсягів по-
слуг та підвищення їх якості з урахуванням інтересів на-
ціональної безпеки
прозорості і відкритості діяльності на ринку послуг, 
що надаються суб’єктами природних монополій та 
суб’єктами господарювання, що діють на суміжних рин-
ках у сфері транспорту
створення умов, які забезпечуються за рахунок виник-
нення та розвитку конкуренції, виведення товарного 
ринку із стану природної монополії, що дасть можли-
вість ефективніше задовольняти попит, а також сприян-
ня розвитку конкуренції на суміжних ринках
створення сприятливих умов для залучення інвестицій у 
розвиток ринків у сфері транспорту

2. Розвиток суспільно 
важливих перевезень

забезпечення вибору перевізників шляхом тендерної 
процедури
врегулювання механізму визначення та підтримки соці-
ально важливих авіаперевезень та визначення пасажир-
ських, вантажних, медичних повітряних ліній для здій-
снення таких перевезень
проведення верифікації щодо надання пільг на проїзд 
окремим категоріям населення, нормативно-правове 
забезпечення адресності надання пільг
відновлення джерела бюджетного стимулювання розви-
тку громадського транспорту — направлення з держав-
ного в місцеві бюджети частини акцизів на пальне на ці-
лі розвитку громадського транспорту

3. Вдосконалення дипло-
мування та ліцензування

усунення необґрунтованих бюрократичних обмежень 
при отриманні дозволів на виконання польотів із вико-
ристанням безпілотних літальних апаратів
спрощення процедур дипломування моряків

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення ефективного та справедливого регулю-
вання цінової політики в галузі транспорту»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Проведення реструк-
туризації АТ «Укрзаліз-
ниця» 

забезпечення фінансового оздоровлення АТ «Укрзаліз-
ниця» шляхом реалізації стабілізаційних програм, зо-
крема, ефективної реалізації металобрухту АТ «Укрза-
лізниця», забезпечення реалізації непрофільних акти-
вів, звільнення від оподаткування земель під залізнич-
ною інфраструктурою тощо
проведення фінансового та організаційного розділен-
ня АТ «Укрзалізниця» на окремі сегменти за видами ді-
яльності
підготовка АТ «Укрзалізниця» до функціонування в 
умовах конкурентного ринку залізничних перевезень
зменшення збитковості пасажирських перевезень шля-
хом запровадження контрактного замовлення суспільно 
важливих пасажирських перевезень

2. Проведення реструкту-
ризації ДП «АМПУ»

впровадження корпоративного управління ДП «АМПУ»
оптимізація кадрового складу ДП «АМПУ»
розроблення механізму участі органів місцевого само-
врядування у процесах планування розвитку морських 
портів України з можливістю входження до рад мор-
ських портів
оптимізація витрат ДП «АМПУ», розгляд можливос-
ті зниження норм відрахування дивідендів ДП «АМПУ» 
до бюджету

створення законодавчих умов для розвитку морських 
портів України із застосуванням моделі управління 
«порт-лендлорд», відповідно до якої адміністрація мор-
ського порту має право надавати інвесторам об’єкти 
портової інфраструктури та земельні ділянки для будів-
ництва, а інвестори мають право оперувати збудовани-
ми терміналами протягом певного часу, після закінчен-
ня якого можуть або продовжити дію договору, або по-
вернути земельну ділянку разом із терміналом у проце-
сі інвестування в модернізацію та розвиток інфраструк-
тури портової галузі

3. Вдосконалення  
управління аеропортами

проведення корпоратизації аеропортів, які перебувають 
в державній власності
впровадження нових процесів планування та структури 
управління в аеропортах
розроблення та затвердження майстер-плану розвитку 
аеропортів на 20—30 років

4. Використання механіз-
му державно-приватного 
партнерства

затвердження рішенням Кабінету Міністрів України пе-
реліку проектів державно-приватного партнерства, кон-
цесій, які будуть реалізовані на період до 2030 року
дозвіл на довгострокове бюджетне планування шля-
хом внесення змін до Бюджетного кодексу України, що 
зробить можливим використання державно-приватного 
партнерства, концесій
покращення механізму вилучення землі
закріплення на законодавчому рівні гарантій інвесторів, 
які готові вкладати кошти в транспорту інфраструктуру
збільшення фінансування Агенції ДПП та створення 
спецфонду для підготовки проектів
забезпечення спрощеного механізму використання до-
норських коштів

5. Міський/ регіональний 
транспорт

забезпечення інтеграційних планів розвитку транспорту 
до планів стратегічного планування на міському та регі-
ональному рівнях
розроблення стратегії транспортного розвитку для всіх 
міст України
надання підтримки органам місцевого самоврядування 
щодо децентралізації управління інфраструктури місце-
вого транспорту
забезпечення регіоналізації операторів перевезень та 
управління перевезеннями
забезпечення оновлення рухомого складу громадського 
транспорту із збільшенням кількості електричного гро-
мадського транспорту
забезпечення підвищення міської мобільності (мережа 
паркувальних зон, пасажирські термінали з пересадки з 
індивідуального транспорту на міський транспорт, вело-
сипедні маршрути)
забезпечення побудови заміської велосипедної мережі
забезпечення стимулювання трансформації громад-
ського транспорту та інфраструктури в частині переходу 
на низьковуглецеві види палива, просування «зелених» 
видів громадського транспорту

За стратегічною ціллю 4 «Реалізація транспортного потенціалу України»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Розвиток мультимо-
дальних перевезень

вдосконалення нормативно-правової бази, визначен-
ня правових та організаційних засад мультимодальних 
перевезень
стимулювання розвитку мультимодальних перевезень 
на законодавчому рівні, надання державної підтримки
забезпечення системного програмного розвитку муль-
тимодальних/контейнерних перевезень з урахуванням 
світових тенденцій та потреб економіки держави 
розбудова сучасної транспортно-логістичної мережі 
мультимодальних терміналів/кластерів
інтеграція транспортної системи України в світову мере-
жу мультимодальних перевезень, участь в транспортно-
логістичних проектах
збільшення частки контейнерних перевезень та запо-
чаткування нових маршрутів регулярних контейнерних 
поїздів, зокрема і в міжнародному сполученні
забезпечення єдиної технологічної сумісності на осно-
вних напрямах перевезень на стиках між видами тран-
спорту
забезпечення принципів інтероперабельності тран-
спортних систем у складі ланцюгів міжнародних пере-
везень
прискорення та підвищення прозорості контрольних 
процедур під час перетину державного кордону, забез-
печення безпаперового супроводу мультимодальних 
перевезень

2. Інтеграція до міжна-
родних транспортних  
коридорів

досягнення угоди про розвиток перевезень за напрям-
ком Балтійське море — Чорне море — Каспійське море 
з іншими учасниками
підписання Угоди для приєднання України до міжна-
родного морського «Блакитного поясу» навколо Європи
лібералізація міжнародних транзитних вантажних авто-
мобільних перевезень
включення до Транс’європейської транспортної мережі 
внутрішніх водних шляхів України
проведення переговорів з Китаєм для входження до 
«формату 17+1», зокрема з метою залучення інвестицій
розбудова сучасної транспортної інфраструктури, зо-
крема за напрямами Транс’європейської транспорт-
ної мережі

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення потреби національної економіки за раху-

нок розвиненого та модернізованого транспорту»:
нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних 

доріг з відповідною дорожньою інфраструктурою та введення в експлуатацію понад 
20 000 кілометрів автомобільних доріг загального користування державного значен-
ня до 2030 року;

утворення конкурентного ринку залізничних перевезень (не менш як три переві-
зники отримали доступ до ринку);

зменшення кількості магістральних колій з простроченими строками капітальних 
ремонтів;

підвищення мінімального рівня ефективності в портах до 70 відсотків, збільшен-
ня переробки в портах до 192 млн. тонн на рік;

збільшення обсягу вантажних перевезень річкою до 15 млн. тонн до 2025 року;
забезпечення збільшення кількості глибоководних (від 19 метрів) морських при-

чалів в Україні до не менш як 5;
збільшення сукупного обсягу пасажиропотоку українських аеропортів до 71,2 

млн. пасажирів на рік;
скорочення обсягу викидів парникових газів.
За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення ефективного управління та адміністру-

вання в галузі транспорту»:
створення незалежного регулятора транспорту;
забезпечення фінансування суспільно важливих перевезень за рахунок держав-

ного та місцевих бюджетів;
забезпечення переходу на адресну модель надання пільг на проїзд.
За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення ефективного та справедливого регулю-

вання цінової політики в галузі транспорту»:
забезпечення виконання планів капітальних інвестицій в розвиток портової інф-

раструктури на 100 відсотків.
збільшення обсягу залучених інвестицій у сферу транспорту та інфраструктури до 

30 млрд. доларів США;
забезпечення переходу на адресну модель надання пільг на проїзд.
За стратегічною ціллю 4 «Реалізація транспортного потенціалу України»:
розбудова сучасної транспортної мережі для безбар’єрного виконання мультимо-

дальних перевезень;
участь в міжнародних транспортних проектах за напрямками Балтійське море — 

Чорне море — Каспійське море, Європа — Середня Азія — Китай;
збільшення частки контейнерних перевезень до 20 відсотків в загальному обся-

зі вантажних перевезень;
забезпечення входження внутрішніх водних шляхів України до Транс’європейської 

транспортної мережі;
підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.
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ДОКУМЕНТИ
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу забезпечити ефективність сектору та 
сприятиме збільшенню обсягів перевезень завдяки:

забезпеченню потреб національної економіки за рахунок розвиненого та модерні-
зованого транспорту та інфраструктури;

забезпеченню ефективного та справедливого регулювання;
забезпеченню ефективного управління та адміністрування;
реалізації експортного та транзитного потенціалу України.

Напрям 14. Креативні індустрії та індустрія гостинності 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: Розвинена креативна економіка та реалізований туристичний по-
тенціал країни.

Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення розвитку туризму як одного з драйверів соціокультурного та еконо-

мічного розвитку регіонів;
створення конкурентоспроможної креативної економіки для збалансованого роз-

витку України.
Аналіз сектору: висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Сторона пропозиції індустрії гостинності відображає низький рівень 
розвитку сектору порівняно з європейськими стандартами

З 2017 року Україна піднялась у міжнародному рейтингу конкурентоспроможнос-
ті туризму на 10 позицій і займає 78 місце у світі. Разом з тим, попри швидке зрос-
тання рейтингу, сьогодні Україна все ще поступається за основними розділами се-
редньому значенню країн ЄС.

Найсильнішими сторонами українського туризму згідно з рейтингом є цінова кон-
курентоспроможність, оздоровчих послуг, а також людські ресурси та ринок праці.

Найпроблемнішими сферами, згідно з рейтингом, є забезпечення безпеки та за-
хисту, екологічна стійкість, захист природних ресурсів, застаріла та нерозвинена 
транспортна інфраструктура.

Україна має малу кількість ліжок для розміщення туристів відносно площі країни. 
За цим показником ми поступаємось європейським країнам — середньоєвропей-
ський показник 9,2 ліжка/ кв. метр проти 1,6 ліжка/ кв. метр в Україні.

Висновок 2. Попит на індустрію гостинності в цілому відповідає світовим прак-
тикам

В Україні, як і в інших країнах, існує проблема розподілу відвідувачів на турис-
тів (відвідувачів, які мали ночівлю у місці відвідування) та одноденних відвідувачів. 
Для її вирішення необхідне удосконалення обліку перетинів державного кордону для 
відображення такої інформації в адміністративній звітності Держприкордонслужби, 
а також запровадження статистичного спостереження щодо подорожей домогоспо-
дарств.

Україна має цінову перевагу у формуванні середнього чеку по готелях, при цьому 
готелі забезпечують 40 відсотків операційної прибутковості. Це відкриває потенціал 
для сегмента готелів категорії «три зірки» і «чотири зірки».

Офіційна статистика не відрізняє туристів, які залишилися на ніч, від туристів, що 
прибули та вибули в один і той самий день, що спричиняє додаткові проблеми під 
час тлумачення статистики.

Згідно з даними про прибуття в аеропорти, сьогодні основними містами для при-
буття іноземних туристів є м. Київ, Одеса та Львів.

Згідно з даними Міжнародного торговельного центру (ITC TradeMap), більшу час-
тину припливу валюти в країну приносять персональні туристичні послуги.

Висновок 3. Сектор креативних індустрій демонструє поступове відродження за 
останні декілька років

Сектор креативних індустрій демонструє позитивну динаміку зростання з 2015 ро-
ку. Децентралізація створила можливість пожвавити культурний сектор на всій тери-
торії країни, зокрема зміцнити його інфраструктуру та моделі управління, наблизити 
процеси прийняття рішень до громадян.

Згідно із складовою Індексу глобальної конкурентоспроможності Creative Outputs 
(результати креативної діяльності) три найбільш конкурентоспроможні показники 
для України охоплюють реєстрацію торгових марок; реєстрацію промислових зразків 
і створення мобільних додатків. Україна зарекомендувала себе як достойний гравець 
ринку ІТ: цей сектор генерує близько 44 відсотків доданої вартості від усієї доданої 
вартості, створеної креативними індустріями (за даними Держстату).

Міжнародна маркетингова кампанія Уряду України Ukraine Now дала поштовх для 
індустрії та стимулювала виробників використовувати українську корпоративну іден-
тичність на міжнародному рівні.

Україна має багато регіональних особливостей для вироблення унікального про-
дукту з чітко встановленим регіональним походженням товарів та виробів. Напри-
клад, наприкінці жовтня 2020 року статус географічних зазначень отримали петри-
ківський розпис та кролевецькі рушники.

Висновок 4. Розвиток сектору стримується низькими витратами населення на 
культуру та низьким рівнем фінансування

В Україні відзначаються низькі витрати населення на культуру, що становлять 
близько 2 відсотків споживчих витрат. Серед іншого, на зниження культурної актив-
ності вплинули кризові події 2013—2014 років.

Сьогодні в Україні існує тенденція створення креативних хабів, які об’єднують кре-
ативні та ділові спільноти. Це насамперед цифрові платформи та віртуальні мере-
жі, коворкінги, бізнес-інкубатори або акселератори, майстерні (fab lab) та міські ла-
бораторії.

Багато з новостворених хабів фокусують свою діяльність навколо сфери ІКТ: кре-
ативні індустрії також є частиною таких екосистем. Менша частка таких хабів орієн-
тована на мистецтво або інвестує в проекти, які спрямовані на соціальне підприєм-
ництво.

Культурні установи вимагають нових управлінських та бізнес-моделей, щоб ви-
ступати як ефективні координаційні центри для культурних проектів.

Незважаючи на позитивне сальдо в зовнішній торгівлі в креативних товарах та по-
слугах, під час просування експорту та фінансування креативних індустрій інвестори 
стикаються з рядом проблем: невеликі розміри більшості креативних організацій, пе-
реважно нематеріальні активи, джерела їх доходів, залежність від прав інтелектуаль-
ної власності як фактору зростання, слабкі управлінські навички, відсутність знань і 
контактів у ділових колах.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення розвитку туризму як одного з драйверів 

соціокультурного та економічного розвитку регіонів»:
Організація:
низька представленість (недостатня обізнаність про туристичні продукти та від-

сутність доступної інформації про туристичні локації, зокрема, іноземною мовою);
невизначена стратегія просування галузі (відсутня маркетингова стратегія туриз-

му та бюджет для її реалізації для покращення сприйняття України як конкурентної 
туристичної дестинації);

обмеженість даних (статистика туризму потребує запровадження нових спостере-
жень, зокрема щодо туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через 
державний кордон (для в’їзного туризму) та щодо подорожей домогосподарств (для 
внутрішнього та виїзного туризму), перегляд підходів до складання показників адмі-
ністративних даних, пошук альтернативних джерел інформації);

відсутній реєстр гравців ринку (відсутність єдиного реєстру сертифікованих грав-
ців ринку та класифікованих за категоріями закладів розміщення);

неефективна система державного фінансування та загалом економічний ефект 
від індустрії гостинності.

Розміщення та обслуговування:
тіньовий ринок (нерівномірний податковий тягар призводить до зростання 

тіньової економіки, збільшення кількості випадків ухилення від сплати податків, а та-
кож зменшення податкових надходжень);

проблеми з отриманням дозволів (застарілі норми проектування та вимоги до ве-
дення діяльності стримують розвиток сектору);

низька якість інфраструктури, застаріла база для санаторно-курортного відпочинку;
низькі базові стандарти гостинності дестинацій (відсутність санітарних зон, наві-

гації, безпеки туристів тощо).
Дозвілля:
занедбаний стан туристичних об’єктів (відсутність належного фінансування для 

збереження, реставрації (консервації) пам’яток культурної спадщини та відновлен-
ня природних ресурсів);

відсутній реєстр туристичних об’єктів (невизначена комерційна цінність більшості 
об’єктів, відсутність реєстру туристичних дестинацій);

неефективна співпраця між дестинаціями (відсутність розгалуженої мережі ме-
неджменту дестинацій робить зусилля учасників ринку менш ефективними, інвести-
ції в бізнес менш привабливими).

Враження:
непрацюючий механізм роботи із скаргами туристів (немає єдиного сервісу для 

допомоги туристу, який не отримав свою послугу чи отримав послугу невідповід-
ної якості);

неефективна система класифікації (відсутність класифікації суб’єктів туристич-
ної діяльності та невідповідність заявленого рівня сервісу реальному порушує пра-
ва споживачів);

неефективна комунікація на внутрішньому та зовнішньому ринку (пасивна пози-
ція в українському та світовому просторах щодо стимулювання поширення спожива-
чами позитивних відгуків після подорожей Україною);

короткий строк перебування туристів (більшість іноземних туристів приїжджають 
в Україну на короткий проміжок часу);

низька активність на міжнародній арені (пасивна позиція у світовому просторі та 
відсутні методи прискорення поширення вражень та активізації «сарафанного ра-
діо»).

За стратегічною ціллю 2 «Створення конкурентоспроможної креативної економіки 
для збалансованого розвитку України»:

Створення:
низький рівень освітніх можливостей (застарілі методології та матеріали для на-

вчання креативним професіям, низький рівень інтеграції креативних підходів і поєд-
нання навчання та практики);

нерозвинені платформи для реалізації (мала кількість платформ для реалізації та 
демонстрування таланту, відсутні соціальні ліфти);

низька залученість діячів (низький показник поширення участі професіоналів у 
галузі культури у формулюванні та впровадженні культурної політики, заходів та 
програм, які їх стосуються);

низькі стимули до реєстрації діяльності (велика кількість митців продовжують 
працювати в тіні та не реєструють свою економічну діяльність).

Виробництво:
проблеми з початковим капіталом (обмежений доступ до дешевого орендного об-

ладнання та фінансових ресурсів для реалізації ідей);
бар’єри для фінансування (відсутність законодавства про спонсорство та меце-

натство, яке б забезпечувало пільгові умови для бізнесу, що підтримує культурні про-
екти);

бар’єри для міжнародної співпраці (недостатньо ефективне регулювання спільних 
міжнародних проектів у кіноіндустрії та музиці, неуніфіковане законодавство, непри-
вабливі умови та механізми заохочення до міжнародної співпраці).

Дистрибуція:
низька забезпеченість інфраструктурними об’єктами (проведення концертів, за-

ходів та фестивалів залежить від багатьох чинників, на які важко впливати або ні-
велювати);

неефективне регулювання (недосконалий механізм контролю виконання законів 
про захист інтелектуальної власності та нематеріальних активів, відсутній механізм 
захисту продукту від плагіату та незаконного поширення, брак законодавства щодо 
сертифікації національної продукції).

Споживання та участь:
низькі культурні витрати населення (частка доходу, яка може бути використана на 

дозвілля, мала порівняно з розвиненими країнами);
низька активність споживача (низький рівень споживання культурної продукції 

та участі в культурі демонструє розрив між попитом та пропозицією на ринку кре-
ативної економіки);

піратство (легкий доступ до безкоштовного нелегального контенту робить пірат-
ство основним методом споживання контенту);

наявність стереотипів (упереджене ставлення до українського продукту та наяв-
ність стереотипів про низьку якість вітчизняного контенту).

Стратегічний курс напряму «Креативні  
індустрії та індустрія гостинності»

За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення розвитку туризму як одного з драйверів 
соціокультурного та економічного розвитку регіонів»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Сталий розвиток рин-
кової екосистеми та дер-
жавно-приватного парт-
нерства
2. Покращення менедж-
менту туристичних тери-
торій (дестинацій)

впровадження кластеризації ринку через грантову під-
тримку і державно-приватне партнерство
забезпечення розвитку інституційної спроможності дес-
тинацій, зокрема за підтримки держави
запуск пілотних проектів дестинацій
забезпечення умов для створення і розвитку ринкових 
організацій з менеджменту і маркетингу дестинацій на 
національному, регіональному і локальному рівнях
сприяння розвитку мережі регіональних і локальних ор-
ганізацій з маркетингу дестинацій
забезпечення функціонування представницького органу 
(наглядова рада чи правління) при організації з марке-
тингу дестинацій національного рівня

3. Впровадження саморе-
гуляції галузі

розроблення спільно з ринком прозорих критеріїв від-
повідності організацій вимогам саморегулювання, ме-
тодології створення, регламентам діяльності та шабло-
нам документів
розроблення галузевих угод (industry deal) та передача 
функцій ринкового контролю саморегулівним організа-
ціям, які відповідають встановленим критеріям, забез-
печення державного нагляду за їх виконанням

4. Покращення системи 
фінансування

створення механізму для цільового спрямування турис-
тичного збору
забезпечення фінансування державою інституційно-
го розвитку
створення механізму та умов для проактивного залу-
чення інвестицій
створення механізму для забезпечення сталої фінансо-
вої підтримки туристичної галузі (зокрема Національний 
туристичний фонд, місцеві туристичні фонди, інвести-
ційні хаби, акселератори, державно-приватне партнер-
ство тощо)

5. Забезпечення промоці-
єю туристичного продукту

передача функції маркетингу туристичних дестинацій 
на організації з маркетингу дестинацій, головною функ-
цією яких є розвиток та промоція туристичних дести-
націй і проектів на локальному, регіональному і націо-
нальному рівнях
підготовка технічних завдань для створення маркетин-
гової стратегії України, національного туристичного ін-
тернет-ресурсу та промокампаній всередині країни та на 
цільових ринках на засадах прозорості та із залученням 
стейкхолдерів галузі
забезпечення здійснення організацій з маркетингу дес-
тинацій комплексних аналітичних досліджень для фор-
мування портрета туриста (споживача) для всіх рів-
нів і типів туристичного продукту на кожному цільово-
му ринку

6. Впровадження іннова-
цій та цифровізації

залучення всіх стейкхолдерів до розроблення цифрових 
інструментів у галузі створення Єдиного туристичного 
реєстру зі щомісячним оновленням даних
запровадження складання сателітного рахунку туризму
створення комунікаційної платформи
створення системи моніторингу стану реалізації галузе-
вих стратегій
розроблення та впровадження механізму державної під-
тримки інноваційних проектів з цифровізації в галузі 
гостинності та туризму
впровадження автоматизації даних та інноваційних тех-
нологічних рішень для підвищення конкурентоспро-
можності туристичних продуктів і дестинацій

7. Вдосконалення систе-
ми управління якістю

розроблення та впровадження комплексної системи 
управління якістю, системи класифікації, національних 
стандартів і рейтингів, що відповідають міжнародним 
практикам, із залученням усіх стейкхолдерів
забезпечення державної підтримки створення прозорої 
системи рейтингів та стимулювання присутності україн-
ського бізнесу галузі гостинності та туризму в основних 
міжнародних рейтингах
проведення оцінки та вдосконалення системи управлін-
ня якістю в галузі

8. Підвищення  
кваліфікації

створення умов для легалізації працевлаштування у га-
лузі
розроблення і впровадження системи підготовки спеці-
алістів галузі на усіх рівнях освіти
запровадження професійних стандартів і рамок квалі-
фікації в галузі
формування механізмів навчання, обміну досвідом та 
підвищення кваліфікації менеджменту дестинацій
стимулювання бізнесу до участі у дуальній освіті та 
практичній підготовці спеціалістів
проведення оцінки та вдосконалення системи підготов-
ки фахівців (lifelong learning) у галузі

9. Створення умов для 
розвитку конкуренто-
спроможних туристичних 
продуктів
10. Підтримка туристич-
них територій (дестина-
цій) та проектів на світо-
вому рівні

розроблення і впровадження державної цільової про-
грами, що передбачає підтримку проектів світового рів-
ня (комплекс інфраструктури, контенту та комунікацій) 
на конкурсній основі
забезпечення розвитку і промоції туристичних дестина-
цій і продуктів у рамках п’яти пріоритетних напрямків 
(MICE / Business, астро / Gastro, Культурно-пізнаваль-
ний / Culture, Медичний і рекреаційний туризм / Health, 
Сільський зелений туризм/ Rustic Green)

11. Підтримка туристич-
них територій (дестина-
цій) та проектів на регіо-
нальному рівні

розроблення і впровадження державної цільової про-
грами, що передбачає підтримку проектів регіонального 
рівня (комплекс інфраструктури, контенту та комуніка-
цій) на конкурсній основі
забезпечення розвитку і промоції туристичних дестина-
цій і продуктів у рамках пріоритетних напрямів (круїзи 
Дніпром, круїзи Чорним морем, Українська Бессарабія, 
заповідники, сільський зелений туризм, Харків та агло-
мерація, Одеса та агломерація, Львів та агломерація, 
Київ та агломерація, Карпати (лижний відпочинок), Чор-
нобиль, Закарпаття, Полтава та агломерація, Херсон та 
агломерація, святині (Умань та інші)

12. Підтримка туристич-
них територій (дестина-
цій) та проектів на місце-
вому рівні

розроблення і впровадження державної цільової про-
грами, що передбачає підтримку проектів місцевого рів-
ня (комплекс інфраструктури, контенту та комунікацій) 
на конкурсній основі
забезпечення розвитку і промоції туристичних дестина-
цій і продуктів у рамках пріоритетних напрямів (спор-
тивний, активний, дитячий, культурно-пізнавальний, 
сільський, екологічний, освітній)

13. Ефективне державне 
управління
14. Вдосконалення нор-
мативно-правової бази

проведення аудиту нормативно-правового забезпечен-
ня галузі, аналіз його актуальності, відповідності міжна-
родним зобов’язанням та рекомендаціям
розроблення плану дій з внесення змін до законодав-
ства та забезпечення його виконання
закріплення на законодавчому рівні механізмів сталого 
фінансування та підтримки галузі; забезпечення фор-
мування та постійної актуалізації з урахуванням потреб 
ринку нормативно-правової бази на засадах прозорості 
та із залученням усіх стейкхолдерів
прийняття профільного закону для врегулювання осно-
вних засад державної політики та діяльності в концерт-
ній та музичній сферах

15. Розроблення стратегії 
розвитку галузі

розроблення та схвалення Стратегії розвитку туризму 
до 2030 року та формування за участю стейкхолдерів 
щорічних планів дій з її реалізації з визначенням кон-
кретних показників ефективності
проведення моніторингу (зокрема інтерактивного) ви-
конання Стратегії розвитку туризму до 2030 року та за-
безпечення узгодження механізмів її реалізації на націо-
нальному, регіональному та локальному рівнях
розроблення та схвалення проекту державної цільової 
програми «Мандруй Україною»
запровадження проведення щорічної звітної конферен-
ції з питань виконання розвитку туризму до 2030 року

16. Вдосконалення взає-
модії з державними інсти-
туціями

створення механізму для ефективної взаємодії органів 
влади в галузі між собою та ринком
передача функцій з маркетингу та частини функцій з 
менеджменту туристичних територій (дестинацій) в ор-
ганізації з маркетингу дестинацій
передача частини функцій з регулювання саморегулів-
ним організаціям

17. Розширення міжна-
родної діяльності

забезпечення взаємодії з дипломатичними представни-
цтвами та установами на цільових ринках
проведення аналізу та формування мережі міжнарод-
них представництв на засадах державно-приватного 
партнерства для промоції туристичних продуктів
здійснення візової лібералізації з цільовими країнами
формування мережі міжнародних представництв на за-
садах державно-приватного партнерства для промоції 
туристичних продуктів
забезпечення ефективної взаємодії з дипломатичними 
представництвами, діаспорами та бізнес-представни-
цтвами на цільових ринках
розширення переліку цільових країн і впровадження ві-
зової лібералізації з ними

За стратегічною ціллю 2 «Створити конкурентоспроможну креативну економіку 
для збалансованого розвитку України»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Спроможність підпри-
ємств
2. Покращення фінансо-
вої спроможності

сприяння формуванню інституту фінансових посеред-
ників у сфері креативних індустрій (синдикати «бізнес-
янголів», консультаційні центри, фонди тощо)
адаптація можливостей та умов програми «Доступні 
кредити 5—7—9» до особливостей діяльності суб’єктів 
господарювання у сфері креативних індустрій

3. Підвищення компетен-
ційної спроможності

формування засад для створення креативних хабів з 
метою підтримки креативного бізнесу та створення кон-
курентоспроможного локального продукту через про-
ведення програм інкубації та акселерації, надання мен-
торських послуг
створення умов для запуску навчальних можливостей 
підвищення рівня підприємницьких навичок митців та 
вдосконалення компетентностей професіоналів у сфе-
рі креативних індустрій (у форматі тренінгів, навчаль-
них курсів тощо)

4. Український креатив-
ний продукт

розширення грантових можливостей, що надаються 
державними інституціями у сфері креативних індустрій, 
у напрямі підвищення конкурентоспроможності, інклю-
зивності, інноваційності, доданої вартості креативного 
продукту, зокрема регіонального, який створюється в 
результаті грантового державного фінансування
врахування сучасних тенденцій креативних індустрій 

5. Стимулювання розви-
тку галузі

розроблення секторальних політик для перспективних 
секторів креативних індустрій в Україні:
народних художніх промислів: оновлення економічної 
моделі народних художніх промислів як сектору кре-
ативних індустрій, що допоможе розкрити їхній екс-
портний, туристичний, регіональний потенціал, зокре-
ма створення умов для брендування виробів народного 
художнього промислу через механізм географічних за-
значень і маркування
дизайну: створення умов для промоції українського ди-
зайну на зовнішньому ринку та зміцнення спроможнос-
ті українських виробників креативного продукту на вну-
трішньому ринку
концертної та музичної індустрій: вдосконалення зако-
нодавства в частині врегулювання основних засад дер-
жавної політики, а також діяльності в концертній та му-
зичній сферах

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення розвитку туризму як одного з драйверів 

соціокультурного та економічного розвитку регіонів»:
45 місце за Індексом конкурентоспроможності в сферах подорожей та туризму 

(The Travel & Tourism Competitiveness Index);
збільшення частки галузі у ВВП до середньосвітового рівня 10 відсотків;
cтале зростання кількості, якості та конкурентоспроможні туристичних продуктів 

на національному, регіональному і локальному рівнях;
збільшення річного обсягу туристичних потоків до 30 млн. іноземних і 60 млн. 

внутрішніх туристів.
За стратегічною ціллю 2 «Створення конкурентоспроможної креативної економіки 

для збалансованого розвитку України»:
збільшення частки креативних індустрій у доданій вартості країни з 3,95 відсо-

тка до 5 відсотків;
збільшення кількості зайнятих з 3,9 відсотка до 4,5 відсотка загальної кількос-

ті працевлаштованих;
підвищення позиції України у Глобальному індексі інновацій у категорії Creative 

Outputs з 44 до 37 позиції.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу сприяти розвитку туризму та креатив-
них індустрій завдяки:

забезпеченню ефективного державного регулювання секторів;
стимулюванню інвестицій у проекти, пов’язані з покращенням стану туристичних 

територій (дестинацій), та покращенню доступу представників креативних індустрій 
до фінансових ресурсів;

розвитку компетентностей представників креативних індустрії та індустрії гостин-
ності;

створенню та розвитку ринкової екосистеми та інституційної інфраструктури.
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ДОКУМЕНТИ
Напрям 15. Сфера послуг 

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: Україна — великий споживчий ринок з високоякісними послугами.
Стратегічні цілі за напрямом:
врегулювання та забезпечення прозорості будівельної галузі та ринку нерухомості;
забезпечення розвитку інноваційних торгових відносин, що гарантують високу 

якість товарів споживачам;
забезпечення високоякісних та конкурентних поштових послуг для громадян та 

бізнесу;
створення легалізованого та детінізованого ринку якісних персональних послуг, а 

також конкурентоздатного сектору професійних послуг.
Аналіз сектору: висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Сектор будівництва демонстрував високі показники росту в останні 
декілька років на фоні значного зростання попиту

Сектор будівництва демонстрував стрімкі темпи зростання в період з 2016 до 2019 
року, які були викликані відкладеним попитом на нерухомість у результаті кризових 
подій 2013—2014 років. Зміни в легкості ведення бізнесу на ринку також вплинули 
на суттєве збільшення пропозиції на ринку новобудов.

Основними змінами було спрощення загальної схеми отримання дозволів на бу-
дівництво та зменшення етапів з 55 до 5, скорочення строків отримання таких дозво-
лів до 60 днів та загальне реформування системи ДАБІ.

Стійкий інвестиційний попит сприяв високим темпам зростання обсягів будівель-
них робіт в усіх сегментах. Високі показники зростання будівництва інженерних спо-
руд та нежитлових будівель зумовлені активним фінансуванням за рахунок держав-
ного та місцевих бюджетів, коштів міжнародних донорів і власних коштів підпри-
ємств.

Значна пропозиція новозбудованого житла в попередні періоди та низький пла-
тоспроможний попит населення сприяли поступовому зниженню обсягів виконан-
ня будівельних робіт.

В умовах нестабільної економічної ситуації та коливань курсу валют інвестори ак-
тивніше вкладають свої кошти в квартири економ-класу.

Найбільшим попитом користуються квартири невеликої площі, оскільки кількість 
квадратних метрів впливає на загальну вартість покупки. В результаті середня пло-
ща квартири в українських новобудовах зменшилась з понад 120 кв. метрів до май-
же 80 кв. метрів за 8 років.

Висновок 2. Ринок поштових послуг характеризується високою конкуренцією та 
високими темпами зростання

Поштова та кур’єрська діяльність демонструє високі показники зростання. Обсяги 
розвитку скоротились лише в 2014 році. Основною рушійною силою став ринок по-
силок, що було зумовлено зростанням інформатизації суспільства.

Як наслідок підвищеної інформатизації суспільства, зростають замовлення через 
Інтернет та збільшується попит на поштові відправлення, що посилює конкурентну 
боротьбу на ринку, яка в свою чергу сприяє розширенню асортименту та підвищен-
ню інноваційності послуг.

За останні 5 років обсяг автомобільних перевезень поштових відправлень збіль-
шився майже вдвічі. Основною рушійною силою зростання були відправлення поси-
лок та бандеролей, обсяги яких зросли майже втричі, в той час як показники тради-
ційних поштових відправлень залишились майже без змін.

Активно зростає сегмент міжнародних відправлень, що є наслідком посилення 
глобалізаційних процесів та активного зростання ринку міжнародної електронної ко-
мерції за рахунок залучення нових онлайн-покупців.

Висновок 3. Національний поштовий оператор відіграє вагому роль на ринку та 
демонструє в цілому високі темпи зростання

Загальні доходи національного поштового оператора продемонстрували суттєве 
зростання майже вдвічі за останні 5 років, незважаючи на загальне зменшення обся-
гів наданих послуг. Частка посилок у структурі загальних доходів національного по-
штового оператора збільшилась з 7 відсотків до 10 відсотків.

Тотальна інформатизація суспільства та повсюдне проникнення Інтернету сприя-
ло появі нових тенденцій у діяльності національного поштового оператора. Головним 
наслідком цього є поступове зменшення обсягів наданих традиційних поштових та 
фінансових послуг (таких як періодичні видання, відправка листів, приймання плате-
жів та переказів), які відмирають як наслідок цифровізації, та агресивне нарощуван-
ня посилочного бізнесу, що є важливою складовою розвитку електронної комерції. 
Так, частка посилок у загальній структурі наданих послуг за останні 5 років збільши-
лась більш як удвічі — з 2 відсотків до 5 відсотків.

Висновок 4. Товарообіг України має тенденцію до зростання з поступовим наро-
щуванням частки імпортної продукції на внутрішньому ринку

Динаміка товарообігу в Україні має тенденцію до зростання. В номінальних вели-
чинах обсяг товарообігу зріс майже удвічі в 2013—2019 роках, що пов’язано зі зна-
чними темпами інфляції у кризовий період.

У динаміці торгівлі непродовольчими товарами спостерігається значне перева-
жання імпортної продукції, що свідчить про низьку конкурентоспроможність україн-
ських виробників. Більше того, з 2010 року частка українських непродовольчих това-
рів знизилась майже на 20 відсотків.

Дещо кращою є ситуація в торгівлі продовольчими товарами, де частка україн-
ських продуктів становить близько 80 відсотків (разом з тим за останні 9 років спо-
стерігалось падіння на 8 відсотків і в цьому сегменті).

Загалом вітчизняні товари представлені в основному в категоріях товарів з низь-
кою доданою вартістю у продовольчому сегменті, тоді як непродовольчий сегмент 
займає приблизно 60 відсотків від загального товарообігу.

Через низький технологічний розвиток Україна значно поступається ЄС за про-
дуктивністю праці в секторі внутрішньої торгівлі. В Україні середня додана вартість 
становить приблизно 3,2 тис. доларів США на працівника, в той час як у ЄС — по-
над 40 тис. доларів США.

Висновок 5. Електронна комерція, не дивлячись на своє бурхливе зростання, все 
ще залишається недоступною для великої частки населення

Попри пандемію спостерігається стабільна тенденція до зростання частки елек-
тронної комерції та очікується, що станом на кінець 2021 року вона досягне 17,5 від-
сотка загального обсягу роздрібної торгівлі у світі.

Річне збільшення обсягів торгівлі з 2018 до 2019 року становить близько 30 від-
сотків, що в поєднанні із збільшеним використанням банківських карт свідчить про 
потенціал розвитку електронної комерції.

У 2018 році українці придбали он-лайн товарів та послуг на 65 млрд. гривень. До-
хід від реклами в соціальних мережах, на торговельних майданчиках та онлайн-ре-
сурсах становив 9,5 млрд. гривень, 2,6 млрд. гривень заробили поштові оператори 
на доставці, а 0,8 млрд. гривень — дохід, отриманий за рахунок проведення онлайн-
оплати.

Через відсутність вільного доступу до Інтернету в сільській місцевості електронна 
комерція втрачає ринок розміром у понад 13 млн. осіб; це ж стосується міст із насе-
ленням менше ніж 100 тис. осіб.

За даними основних гравців електронної комерції, середній чек інтернет-покуп-
ки становить 763 гривні. У період 2018—2019 років середній чек збільшився на 5 
відсотків.

За даними Держстату, на початку 2020 року мали доступ до Інтернету 70 відсо-
тків українців, тоді як для розвинених європейських країн цей показник наближаєть-
ся до 100 відсотків.

Висновок 6. Сектор персональних послуг залишається слабко розвинутим через 
високу тінізацію ринку

Обсяг персональних послуг демонстрував зростаючу динаміку включно до І квар-
талу 2020 року. Введені карантинні заходи негативно позначилися на індустрії, адже 
фактично зупинили діяльність усіх осіб, зайнятих у секторі.

Структурна динаміка показує поступове збільшення частки підприємств як осно-
вного джерела попиту для галузі.

У загальній структурі персональних послуг переважають інші індивідуальні послу-
ги (салони краси, хімчистки тощо), характерним для яких є велика частка наданих 
послуг для населення (близько 50 відсотків).

Для інших категорій (ремонт комп’ютерів та обладнання, ремонт побутових виро-
бів і предметів особистого вжитку) характерними є набагато менші обсяги обороту та 
переважання послуг, наданих підприємствам.

Висновок 7. Україна є привабливою дестинацією для надавачів професійних по-
слуг у сфері консалтингу та загальних центрів обслуговування

Тенденції останніх трьох років демонструють певну сезонність в обсягах наданих 
професійних послуг, що відображається в зниженні рівня активності на початку року 
з поступовим пожвавленням до IV кварталу.

Консалтингові та інші професійні послуги відіграють все більшу роль у загально-
му обсязі професійних послуг. Карантинні обмеження, введені на початку 2020 ро-
ку, негативно позначилися на діловій активності в секторі, що стало результатом най-
більшого падіння за останні три роки — майже на 30 відсотків.

Зовнішня торгівля професійними послугами демонструє стабільне зростання 
протягом останніх п’ять років.

Україна є одним із лідерів у залученні іноземних компаній у сфері загальних цен-
трів обслуговування, що зумовлює суттєве перевищення експорту професійних по-
слуг над імпортом.

Попри високий потенціал професійних послуг в Україні на сьогодні набагато біль-
ші обсяги експорту спостерігаються в ІТ-секторі, де Україна займає 4 місце за кіль-
кістю сертифікованих ІТ-фахівців у світі.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Врегулювання та забезпечення прозорості будівельної 

галузі та ринку нерухомості»:
підготовка до будівництва

наявність корупційної складової (непрозорий та корумпований процес отримання 
дозвільних документів на будівництво);

некодифікованість містобудівного законодавства (застарілість документації з 
просторового планування, неузгодженість його норм);

застарілість нормативної бази (відсутність уніфікованих вимог щодо 
обов’язкового використання ГІС-технологій у просторовому плануванні);

відсутність страхування відповідальності (законодавча неврегульованість відпові-
дальності забудовника перед інвестором);

непрозорість інвестиційної складової (неможливість для інвесторів оцінити інвес-
тиційну привабливість об’єкта);

будівельні роботи
масове недотримання умов контрактів забудовниками (перевищення строків бу-

дівництва та затримка із здачею житла в експлуатацію);
велика кількість об’єктів незавершеного будівництва (непрозорі схеми фінансу-

вання об’єктів будівництва, що є причиною банкрутства забудовників);
недосконалість процесу фінансування будівництва (залежність фінансування бу-

дівельних об’єктів від коштів інвесторів-покупців);
недостатня якість українських будівельних матеріалів;
конкуренція з іншими країнами за робочу силу (масова еміграція будівельних пра-

цівників за кордон викликана низьким рівнем оплати та поганими умовами праці);
операції з нерухомістю
зміни попиту на нерухомість (зменшення попиту на комерційну (офісну) нерухо-

мість (перехід на дистанційну роботу, збільшення частки коворкінгу);
тривалий процес закінчення недобудов (ведення кримінальних справ щодо недо-

будов — відсутність стимулів для забудовників закінчувати проект);
централізація процедур введення в експлуатацію (відсутність можливості отрима-

ти дозвіл на введення в експлуатацію будівель у зв’язку з перехідним періодом у ре-
формі Держархбудінспекції, відсутністю цифровізації);

застарілість житлового фонду (критично значна частка старого житлового фонду 
(понад 80 відсотків), з яких 20 відсотків — в аварійному стані);

монополія на ринках підключення до мереж (відсутність нормальних ринкових 
відносин, монополізація сфери);

обслуговування об’єктів
неможливість оцінити майбутню вартість експлуатації будівлі (відсутність у мініс-

терствах довідників актуальних цін і використання застарілих норм витрат);
низька енергоефективність як старих, так і нових будинків (низький фінансовий 

потенціал співвласників та відсутність досвіду управління будинком);
невизначеність прав та обов’язків співвласників будинків (нестача законодавчого 

регулювання управління будинком);
ускладнена процедура проведення реновації (неможливість проведення реновації 

без 100 відсоткової згоди мешканців будинку, обмеження щодо тимчасового пере-
селення мешканців будинку);

нестача термомодернізаційних програм (законодавча неврегульованість надання 
фінансової допомоги щодо термомодернізації житла).

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення розвитку інноваційних торгових відносин, 
що гарантують високу якість товарів споживачам»:

виробники
нестача оборотних коштів (брак оборотних коштів виробників не дає змоги за-

безпечити ефективне управління ризиками щодо запобігання ціновим коливанням);
переважання «чорного» ринку (висока частка продукції, завезеної з порушенням 

митних правил, що в свою чергу спотворює цінову конкуренцію на ринку);
переважання «чорного» ринку (висока частка несертифікованої продукції, заве-

зеної з порушенням митних правил, що в свою чергу спотворює цінову конкурен-
цію на ринку);

неконтрольований рух товарів (відсутній взаємний контроль руху товарів з країна-
ми — торговельними партнерами);

недосконала система маркування (велика кількість нормативних документів, що 
постійно змінюються, недосконала система перевірки етикеток/упаковок);

низький рівень технологічності підприємства (застарілі бізнес-процеси та відсут-
ність технологічних рішень в управлінні складськими приміщеннями та запасами з 
урахуванням прогнозів споживчого ринку);

оптова та роздрібна торгівля
низька продуктивність праці (продуктивність праці в цьому секторі України в 15 

разів нижча, ніж середньоєвропейський показник);
неефективне формування запасів (нестача джерел фінансування, що створює 

труднощі для формування необхідних запасів товарів);
низький рівень забезпечення торговельною площею (покриття торговельною 

площею значно менше, ніж в європейських країнах);
регіональний дисбаланс (нерівномірний регіональний розвиток торговельних ме-

реж у регіонах);
проблеми з дозволами (довготривалий процес отримання дозволів та узгодження 

з планами містобудування для розширення торговельних мереж);
неефективна система контролю за ринком роздрібної торгівлі (наявність пору-

шень підприємцями щодо ліцензій, офіційного працевлаштування працівників, спла-
ти податків через схеми з фізичними особами — підприємцями, роботи з незареє-
строваними касовими апаратами);

електронна комерція
низький рівень використання платіжних систем (лише деякі магазини, представ-

лені на торговельних майданчиках, забезпечують приймання оплати через електро-
нні платіжні системи та видають електронний чек);

застаріле законодавство (відсутнє визначення понять у сфері електронної торгів-
лі, які існують та застосовуються на практиці («торговельний майданчик», «серти-
фікований продавець», «прес-агрегатор»), та механізмів регулювання їх діяльнос-
ті (за існуючих потреб);

недосконалість правового захисту споживачів (відсутність спроможної систе-
ми захисту прав споживачів у сфері електронної торгівлі; інституційних механізмів 
для створення дієвої системи захисту персональних даних; можливості ідентифікації 
онлайн-продавця під час виникнення спору між ним та споживачем);

тіньовий ринок (мала кількість продавців в онлайн-сегменті та на торговельних 
майданчиках провадять прозору економічну діяльність — торгують продукцією, що 
відповідає нормам законодавства та ввезена без порушення митних процедур).

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення високоякісних та конкурентних поштових 
послуг для громадян та бізнесу»:

законодавче забезпечення
неврегульованість визначення правил для всіх учасників ринку (цінова та норма-

тивна (на рівні надання поштових послуг) зарегульованість на універсальні послуги 
та періодику та відсутність прозорого механізму відшкодування різниці між фактич-
ною собівартістю та доходами від надання цих послуг для їх надавачів, що є причи-
ною ринкових викривлень);

відсутність гармонізації термінології з нормами ЄС (застарілість нормативної ба-
зи та її невідповідність нормам ЄС, зокрема в галузі розвитку внутрішнього ринку по-
штових послуг ЄС та покращення якості обслуговування);

законодавчо неврегульоване визначення статусу поштового оператора (неможли-
вість однозначно ідентифікувати суб’єкта господарювання як поштового оператора і, 
як наслідок, невизначеність щодо застосування до нього поштового законодавства);

наявність перешкод для існування здорової конкуренції на ринку (викривлення 
ринку за рахунок вимог до національного оператора щодо утримування інфраструк-
тури на доставку листів, газет та пенсій в сільській місцевості без відповідного своє-
часного тарифного компенсування збитків або PSO);

інфраструктурне забезпечення
неналежний стан сортувальної інфраструктури (наявність великої кількості заста-

рілих неавтоматизованих сортувальних центрів у власності національного операто-
ра);

відсутність інвестицій (брак власних коштів та інвестицій для будівництва нових 
сортувальних центрів);

застарілість транспортних об’єктів поштових операторів (зношена транспортна 
інфраструктура, застарілі технології та глибоко вкорінена корупція);

неналежний стан логістичної інфраструктури (логістична вартість транспортуван-
ня товарів на 40 відсотків вища, ніж в ЄС);

неактуальна адресна інформація стосовно споживачів (відсутність реєстру акту-
альних адрес та зношеність приймальної інфраструктури на місцях (поштових скри-
ньок);

неможливість цілодобової кур’єрської доставки (неможливість впровадити квалі-
фікований електронний підпис у зв’язку з відсутністю поштових скриньок, які відпо-
відають вимогам часу).

За стратегічною ціллю 4 «Створення легалізованого та детінізованого ринку»:
персональні послуги
складність оренди приміщень (висока ставка оренди державного та комерційного 

майна; на сьогодні не прозорі процедури оренди);
застарілий стан інженерних мереж (незадовільна якість комерційних площ та рі-

вень забезпечення їх інженерними мережами та іншими послугами);
високий рівень тінізації сектору (певна кількість працівників працюють як фізичні 

особи — підприємці у разі, коли за ознаками це є  трудовими відносинами. Як наслі-
док, це сприяє роздробленості та тінізації працівників сфери послуг);

неврегульованість сфери діяльності надання персональних послуг (відсутність за-
конодавчої бази для започаткування свого бізнесу та відповідної сплати податків до 
бюджету для суб’єктів мікропідприємництва, відсутність задовільного рівня соціаль-
ного захисту надавачів персональних послуг як окремої категорії підприємців);

професійні послуги
наявність бар’єрів під час залучення іноземних працівників (складна, бюрократи-

зована система отримання дозволів та довідок для імміграції іноземних спеціалістів);
відсутність єдиного органу, який би здійснював просування бренду України як ха-

бу загальних центрів обслуговування (такі конкурентні переваги України, як низький 

рівень витрат на оплату праці та високоосвічене населення, невідомі великій кількос-
ті іноземних компаній і, як наслідок, втрата Україною потенційних інвесторів у сфері 
розвитку загальних центрів обслуговування);

відсутність державних стимулів для відкриття іноземних загальних центрів обслу-
говування (обтяжлива процедура реєстрації представництва іноземних компаній в 
Україні; відсутність відшкодування податку на додану вартість для операцій, що здій-
снюються  представництвами іноземних компаній в Україні, та програм стимулюван-
ня утворення нових центрів).

Cтратегічний курс напряму «Сфера послуг»

За стратегічною ціллю 1 «Врегулювання та забезпечення прозорості будівельної 
галузі та ринку нерухомості»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Підготовчі роботи
2. Впровадження дере-
гуляції

завершення реформи Держархбудінспекції
врегулювання питання видачі дозволів та децентраліза-
ція дозвільних процедур
дерегуляція дозвільних процедур, передача функ-
ції приватним особам під наглядом держави з 
обов’язковим страхуванням їх діяльності
відмова від процедури видачі дозволу на будівництво
забезпечення доступу до всіх документів та вихідних 
даних для онлайн-проектування 

3. Прийняття містобудів-
ного кадастру

розроблення містобудівного кадастру з можливістю 
отримати всю необхідну інформацію он-лайн
забезпечення відкритого доступу до містобудівного ка-
дастру та інших вихідних даних, введення адміністра-
тивної відповідальності за незабезпечення такого до-
ступу
законодавче закріплення доступу для забудовників до 
всіх заборон на будівництво та для перевірки допусти-
мої висотності

4. Дебюрократизація  
регулювання

зміна порядку розроблення проектної документації 
(орієнтація на моделювання всього життєвого циклу 
об’єкта та його оцінку)

5. Будівельні роботи, зда-
ча в експлуатацію та об-
слуговування об’єкта
6. Посилення контролю  
за забудовниками

приведення законодавства у відповідність з Регламен-
том ЄС 305/2011
розроблення проекту Закону України «Про захист прав 
інвесторів» (реєстрація права власності, страхування за-
будовників перед третіми особами), що дасть змогу пе-
редавати недобудови в комунальну власність, після чо-
го місцева влада залучатиме нових власників
забезпечення громадського контролю за самочинним 
будівництвом та порушенням вимог щодо висотності
створення інституту юридичних осіб, уповноважених на 
здійснення містобудівного контролю
впровадження технологій будівельно-інформаційного 
моделювання (ВІМ-технологій)

7. Впровадження практи-
ки відкритих даних

розроблення та затвердження методики формування 
плати за підключення
забезпечення оприлюднення та вчасне оновлення ін-
формації про стан електромережевої інфраструктури та 
дані, що необхідні для обчислення вартості підключення 
до мережі, на сайтах електропередавальних компаній
створення онлайн-системи для видачі технічних умов
зменшення кількості посередників і учасників процесу 
здачі в експлуатацію
забезпечення відкритого доступу до містобудівного ка-
дастру та інших вихідних даних, передбачення адміні-
стративної відповідальності за незабезпечення тако-
го доступу
створення «єдиного вікна» для видачі вихідних даних 
і узгодження проекту, здійснення повного переходу на 
принцип оферти та акцепту в договірних відносинах

8. Впровадження ренова-
ції житла та запуск нового 
будівництва

розроблення проекту нового закону, що вимагатиме 
згоди більшості жителів на реконструкцію будівлі за-
мість згоди всіх мешканців 
зниження коефіцієнта відшкодування за старе житло
запуск державної програми з термомодернізації шля-
хом утворення спеціального суб’єкта як незалежного 
організатора між співвласниками, фінансовою устано-
вою, муніципалітетом і будівельною промисловістю
забезпечення пожвавлення житлового будівництва — 
впровадження програми «доступне житло», забезпечен-
ня фінансування для програми «доступне житло для ве-
теранів війни з числа учасників антитерористичної опе-
рації або операції Об’єднаних сил, родин загиблих за-
хисників України з державного та місцевих бюджетів»
запровадження порядку встановлення для замовників 
будівництва розміру пайової участі у розвитку соціаль-
ної інфраструктури населених пунктів
запровадження механізму «соціальної черги на житло»

9. Посилення відповідаль-
ності учасників ринку

оновлення Житлового кодексу Української РСР (вклю-
чення до нього вимог щодо закріплення за всіма суміс-
ними домоволодіннями статусу «об’єднання власників з 
обмеженою правоможністю»)
визначення перехідного періоду з моменту прийнят-
тя нового Житлового кодексу України і забезпечення до 
його закінчення прийняття всіх необхідних законодав-
чих та підзаконних актів

10. Врегулювання проце-
су управління будинком

законодавче врегулювання прав і обов’язків кожного з 
учасників управління будинком
забезпечення застосування договорів енергосерві-
су (ЕСКО) у бюджетній сфері та житлово-комунально-
му секторі
формування інституту відповідального власника шля-
хом посилення відповідальності за неналежне утриман-
ня майна, несвоєчасну оплату за надані житлово-кому-
нальні послуги

За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення розвитку інноваційних торгових відносин, 
що гарантують високу якість товарів споживачам»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Посилення боротьби з 
«чорним» ринком

удосконалення процедури митного регулювання для бо-
ротьби з незаконно ввезеною продукцією
уніфікація та гармонізація стандартів, документації та 
тарифів у сфері торгівлі з міжнародними партнерами
забезпечення повноцінного обміну інформацією з інши-
ми країнами і створення дієвого механізму автомати-
зованого зіставлення відповідних документів та митної 
вартості товарів, яка в них зазначена
запровадження комплексної національної моделі пере-
міщення товарів через кордон на зразок системи єди-
ного вікна ЄС (One Stop Shop) або відповідне оновлення 
існуючої в Україні системи електронного адмініструван-
ня податку на додану вартість 
обладнання «проблемних» зон кордону системою при-
хованого цілодобового спостереження для забезпечен-
ня швидкого реагування на порушення вимог законо-
давства
імплементація правил спільної транзитної процедури ЄС 
(ЄАВТ), загальноєвропейської електронної транзитної 
системи (NCTS) та інших сучасних технологій контролю 
за доставкою товарів

3. Підвищення якості  
продукції

забезпечення виконання HACCP
забезпечення відслідковування та контролю за поста-
чанням товарів (електронна товарно-транспортна на-
кладна)
затвердження технічного регламенту щодо пакування та 
відходів пакування на основі Директиви № 94/62/ЄС Єв-
ропейського Парламенту та Ради ЄС від 20 грудня 1994 
р. про пакування та відходи пакування
запровадження екологічних стандартів для усіх видів 
торгівлі на різних майданчиках
впровадження європейських інструментів контролю за 
якістю та походженням продукції
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4. Оптова та роздрібна 
торгівля
5. Підвищення рівня до-
ступності торговельних 
мереж

забезпечення швидких та прозорих процесів отримання 
дозволів на будівництво та підключення до мереж
забезпечення надання повної інформації щодо прогнозу 
кількості населення в регіоні та стану інфраструктури

6. Покращення фінансо-
вої стійкості

підвищення доступності банківських інструментів овер-
драфту та кредитів на поповнення обігових коштів
збільшення вибору програм доступних кредитів для 
розвитку бізнесу

7. Оптимізація  
фіскалізації

перехід до ризикоорієнтованої моделі фіскалізації біз-
несу
запровадження механізму стимулювання покупця отри-
мувати чек (фіскальна лотерея, кешбек для покупця)

8. Електронна комерція
9. Вдосконалення норма-
тивно-правової бази

забезпечення ефективної співпраці між державними 
органами щодо створення спроможної системи захис-
ту прав споживача та його персональних даних під час 
здійснення онлайн-покупок
розроблення стратегічного документа щодо розви-
тку електронної комерції в Україні за участю всіх стейк-
холдерів
визначення, що переказ коштів під час дистанцій-
ної торгівлі за допомогою платіжних систем та POS-
терміналу банку є операцією з розрахунків у безготівко-
вій формі для отримувача коштів
визначення права посередників та перехід відповідаль-
ності на кожному етапі онлайн-торгівлі
визначення поняття «онлайн-підприємець» у Зако-
ні України «Про застосування реєстраторів розрахунко-
вих операцій у сфері торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг»
чітке та однозначне визначення у Законі України «Про 
електронну комерцію» обов’язків всіх сторін
актуалізація правил торгівлі в Інтернеті
врегулювання процедури онлайн-кредитування

10. Підвищення довіри 
споживачів

створення каталогу компаній, які зарекомендували себе 
забезпечення інформаційної підтримки та контролю за 
виконанням зобов’язань покупцем та продавцем
створення системи врегулювання досудових спорів між 
продавцем та покупцем

11. Сприяння міжнарод-
ній торгівлі

сприяння інтеграції України до глобального економіч-
ного простору, забезпечення вільного транскордонного 
руху товарів в електронній торгівлі
проведення комплексного експертного аналізу законо-
давства щодо імплементації Директиви 2000/31/ЄС про 
електронну комерцію

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення високоякісних та конкурентних поштових 
послуг для громадян та бізнесу»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Вдосконалення законо-
давчого забезпечення

адаптація національного законодавства до законодав-
ства ЄС у сфері розвитку внутрішнього ринку поштових 
послуг та покращення якості обслуговування
розмежування на законодавчому рівні таких послуг по-
штового зв’язку, як доставка та універсальні послуги, 
від суміжних видів послуг (послуги з перевезення това-
рів, реалізація товарної продукції)
чітке визначення прав та обов’язків суб’єкта господарю-
вання як надавача універсальних поштових послуг
визначення однакових ринкових умов для всіх учасни-
ків ринку поштових послуг з усуненням ринкових ви-
кривлень шляхом введення прозорого механізму ком-
пенсації надавачам обов’язкових універсальних по-
штових послуг їх собівартості та відшкодування різни-
ці між фактичними доходами та витратами на надан-
ня  таких послуг

2. Покращення інфра-
структурного забезпе-
чення

створення реєстру актуальних адрес 
оновлення всієї приймальної інфраструктури, поштових 
скриньок та поштоматів відповідно до сучасних потреб 
з доступом для всіх операторів поштового зв’язку

3. Покращення фінансо-
вої інклюзії

розроблення оновленої концепції залучення населен-
ня до фінансових послуг шляхом використання інфра-
структури національного поштового оператора
забезпечення населення фінансовими послугами шля-
хом використання інфраструктури національного по-
штового оператора

За стратегічною ціллю 4 «Створення легалізованого та детінізованого ринку якіс-
них персональних послуг, а також конкурентоспроможного сектора професійних по-
слуг»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Надання персональ-
них послуг

внесення змін до законодавчих актів у частині врегулю-
вання діяльності надавачів персональних послуг та опо-
даткування надавачів таких послуг для виведення сек-
тору з тіні

2. Врегулювання на зако-
нодавчому рівні діяльнос-
ті з надання персональ-
них послуг

впровадження саморегуляції в різних сегментах персо-
нальних послуг

3. Підвищення якості на-
давачів персональних 
послуг

сприяння організації заходів з обміну досвідом між пра-
цівниками, які надають персональні послуги
підвищення престижності професійної (професійно-
технічної) освіти, збільшення кількості здобувачів про-
фесійної (професійно-технічної) освіти шляхом онов-
лення її змісту та впровадження інноваційних методів 
організації освітнього процесу в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти

4. Детінізація ринку пер-
сональних пасажирських 
перевезень

створення та введення в експлуатацію ефективної сис-
теми оподаткування учасників ринку з визначенням 
оптимальної ставки від приблизного обсягу витрат на-
давача послуг
заміна обов’язкового встановлення реєстраторів роз-
рахункових операцій для суб’єктів ринку на програмне 
забезпечення технологічної платформи для виконання 
функції з фіскалізації готівкових розрахунків, що дасть 
змогу об’єктивно отримувати інформацію про обсяги 
наданих послуг перевізниками
введення зобов’язань для диспетчерських служб/техно-
логічних платформ щодо інформування податкових ор-
ганів про обороти суб’єктів ринку
передбачення реєстрації іноземних компаній, які нада-
ють послуги в Україні, вітчизняними юридичними осо-
бами та забезпечення сплати податків ними в Україні
спрощення процедури ліцензування та доступу до ринку 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом

5. Професійні послуги
6. Удосконалення  
процедури реєстрації  
іноземних спеціалістів

створення єдиного сервісу з консолідованою інформа-
цією про міграційні процедури на різних мовах
впровадження процедури подання документів в елек-
тронному вигляді
скасування визначеного переліку закладів охорони 
здоров’я, які можуть видавати медичну довідку; на-
дання такого права всім закладам, які мають відповід-
ну ліцензію

7. Спрощення процедури 
відкриття представництв 
іноземних компаній

внесення змін до законів та інших нормативно-право-
вих актів щодо зменшення строку та плати за реєстра-
цію представництва
спрощення вимог до реєстраційних документів, лібера-
лізація процедури отримання представництвами дозво-
лів, ліцензій та інших дозвільних документів, визначен-
ня чіткого порядку ліквідації представництв
визначення єдиного органу, який забезпечуватиме про-
сування бренда України за кордоном, для залучення 
іноземних компаній

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Врегулювання та забезпечення прозорості будівельної 

галузі та ринку нерухомості»:
забезпечення прийняття 50 відсотків рішень щодо забудов на конкурсній основі;
переведення 100 відсотків дозвільних процедур в електронну форму;

термомодернізація 15 відсотків багатоквартирного житлового фонду та 20 відсо-
тків будівель державних органів, державних підприємств, бюджетних установ, орга-
нізацій, але не менше 1 відсотка щороку;

оновлення 100 відсотків старого та аварійного житла;
подвоєння площі нового житла, введеного в експлуатацію (порівняно з 2019 ро-

ком).
За стратегічною ціллю 2 «Забезпечення розвитку інноваційних торгових відносин, 

що гарантують високу якість товарів споживачам»:
збільшення покриття торговельної площі до 0,6 кв. метра на особу;
підвищення продуктивності праці до 20 тис. доларів США на працівника;
збільшення частки електронної комерції в роздрібних продажах до 20 відсотків;
входження до ТОП-30 країн за Індексом електронної комерції (UNCTAD B2C 

E-commerce index);
забезпечення зростання внутрішнього ринку електронної комерції на 100 відсо-

тків на рік.
За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення високоякісних та конкурентних поштових 

послуг для громадян та бізнесу»:
забезпечення наявності 100 відсотків усіх адрес в єдиному електронному реєстрі;
забезпечення збільшення використання поштових послуг для купівлі товарів (до 

15 млрд. доларів США).
За стратегічною ціллю 4 «Створення легалізованого та детінізованого ринку якіс-

них персональних послуг, а також конкурентоспроможного сектору професійних по-
слуг»:

виведення з тіні до 500 тис. робочих місць;
збільшення зайнятості у загальних центрах обслуговування до 300 тис. осіб;
збільшення обсягу експорту професійних послуг до 15 млрд. доларів США.

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу забезпечити розвиток сфери послуг та 

сприяти підвищенню їх якості шляхом:
врегулювання будівельної галузі, ринку нерухомості та забезпечення їх прозорості;
сприяння розвитку інноваційних торгових відносин, що гарантують високу якість 

товарів споживачам;
врегулювання ринку поштових послуг та забезпечення високоякісних логістичних, 

поштових послуг для громадян та бізнесу;
створення легалізованого та детінізованого ринку якісних персональних послуг, а 

також конкурентоспроможного сектору професійних послуг.
Напрям 16. Регіональний розвиток 

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: кожен регіон України спроможний самостійно виявити, реалізува-

ти та примножити власний потенціал для забезпечення гідного життя людей, що про-
живають на його території.

Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення ефективного планування регіонального розвитку;
підвищення інституційної спроможності місцевих органів виконавчої влади, орга-

нів місцевого самоврядування та агенцій регіонального розвитку для ефективного 
забезпечення розвитку регіонів і територіальних громад;

забезпечення ефективного фінансування регіонального розвитку.
Аналіз політики регіонального розвитку:  

висновки та ключові аспекти
Висновок 1. Рівень економічного розвитку 12 регіонів України є нижчим ніж 75 

відсотків середнього показника в Україні.
На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень 

розвитку економіки регіону, є валовий регіональний продукт, який визначається як 
сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності, включаючи подат-
ки на продукти. Під час розрахунку валового регіонального продукту на одну особу 
стає зрозумілим розподіл валового продукту на одну особу, яка проживає на терито-
рії регіону, що дає можливість об’єктивно порівняти економічний розвиток регіонів.

Згідно з даними Держстату, за підсумками 2018 року м. Київ, Полтавська, Дні-
пропетровська та Київська області мають найвищий показник валового регіонально-
го продукту на одну особу.

Валовий регіональний продукт на одну особу у 12 областях є нижчим ніж 75 відсо-
тків середнього показника в Україні. Подібні відмінності спостерігаються за іншими 
соціально-економічними показниками, що свідчить про значні диспропорції у роз-
витку регіонів.

Висновок 2. Спостерігається дисбаланс у рівні розвитку людського капіталу ре-
гіонів України.

Більшість розвинених держав ставить за мету забезпечити максимальне ефектив-
не врядування своїх ресурсів на усій території, а не лише в агломераціях.

Добробут громадян та загальний розвиток людського капіталу залежать від та-
ких основних складових, як здоров’я, довголіття, доступність освіти, якість еколо-
гічного середовища, умови проживання та достаток. Усі ці складові об’єднані в ме-
тодиці розрахунку Регіонального індексу людського розвитку. За цим Індексом ре-
гіони України мають стабільно різний рівень добробуту, що призводить до нерівно-
сті всередині держави.

Так, згідно з розрахунками Регіонального індексу людського розвитку за 2017 рік, 
опублікованими у статистичному збірнику Держстату у 2018 році, Львівська, Закар-
патська, Чернівецька, Івано-Франківська та Харківська області лідирують за цим по-
казником через якісно вибудовану систему охоплення населення дошкільною осві-
тою, доступом до вищої освіти, а також розвиненим соціальним середовищем з від-
носно низьким рівнем злочинності, меншою кількістю залежних, людей, що скоїли 
суїцид, та дітей, позбавлених батьківської опіки.

Водночас Хмельницька, Донецька, Херсонська, Житомирська та Кіровоградська 
області мають найнижчі показники Регіонального індексу людського розвитку через 
слабше розвинену міську інфраструктуру, відносно низьку ємність амбулаторно-по-
ліклінічних закладів та доступ до енергопостачання.

Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, зба-
лансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економіч-
ної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою 
соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця прожи-
вання.

Висновок 3. У частині регіонів спостерігається значне погіршення демографічної 
ситуації, що призводить до зменшення їх можливостей розвитку.

Протягом останніх років деякі регіони наблизилися до демографічної кризи, най-
більших втрат зазнають сільські території, оскільки нагальною є проблема обезлюд-
нення таких територій. Висока смертність в регіонах (насамперед на сільських тери-
торіях) часто спричинена важкодоступністю та низькою якістю послуг у сфері охо-
рони здоров’я, недостатністю профілактичних заходів із запобігання смертності від 
серцево-судинних, онкологічних та інших захворювань, погіршенням екологічної си-
туації.

Тенденція старіння населення найбільш характерні для Луганської, Донецької, 
Чернігівської, Черкаської, Сумської, Запорізької, Кіровоградської областей. Крім то-
го, існують гендерні відмінності у демографічному складі населення. Так, найбільшу 
кількість громадян літнього віку становлять жінки. В Україні у 2018 році середня очі-
кувана тривалість життя чоловіків на 10 років менша, ніж у жінок.

Крім сільських територій, втрати населення спостерігаються і у малих та серед-
ніх містах, прикордонних регіонах внаслідок зовнішньої та внутрішньої (до агломе-
рацій) трудової міграції.

Демографічна криза в перспективі матиме негативний вплив на економічну сферу 
через зменшення обсягу внутрішнього ринку та чисельності робочої сили. Несприят-
ливі демографічні зміни призводять до трансформацій на ринку праці, змін у струк-
турі економіки. Старіння населення призводить до збільшення частки витрат у галузі 
охорони здоров’я та соціального обслуговування.

Від’їзд молодих, добре освічених людей до великих агломерацій або за межі дер-
жави призводить до зменшення людських ресурсів та втрати інтелектуального по-
тенціалу деякими регіонами і, як наслідок, до зменшення їх можливостей розвитку.

Саме тому місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування повинні 
забезпечувати збалансований соціально-економічний розвиток регіонів.

Для цього необхідно забезпечити їх інституційну спроможність для ефективного 
управління територіями.

Висновок 4. Забезпечується впровадження комплексного територіального підхо-
ду щодо планування та реалізації державної регіональної політики.

Державною стратегією регіонального розвитку на 2021—2027 роки, затвердже-
ною постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695 (Офіційний 
вісник України, 2020 р., № 67, ст. 2155), визначено 13 функціональних типів терито-
рій, що характеризуються соціальними, просторовими, екологічними та економічни-
ми особливостями, а саме:

прикордонні регіони;
прикордонні території у несприятливих умовах;
монофункціональні міста;
сільські території у несприятливих умовах;
агломерації;
гірські території Українських Карпат;
природоохоронні території та об’єкти;
тимчасово окуповані території України;
макрорегіон «Азов — Чорне море»;
великі міста;
середні міста;

малі міста;
зони впливу міжнародних транспортних коридорів.
Для кожного із таких типів територій передбачено конкретні завдання щодо їх 

розвитку.
Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей

За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення ефективного планування регіонального 
розвитку»:

низький рівень узгодженості документів стратегічного планування на національ-
ному, регіональному та місцевому рівні;

слабкий взаємозв’язок стратегічного та просторового планування (стратегічні та 
програмні документи не узгоджені із містобудівною документацією);

незавершений процес впровадження підходу смарт-спеціалізації (визначення ви-
дів економічної діяльності, які мають інноваційний потенціал з урахуванням кон-
курентних переваг регіону та сприяють трансформації секторів економіки в більш 
ефективні);

відсутність єдиних підходів до стратегічного планування на рівні територіальних 
громад;

низький рівень розвитку міжнародного партнерства для обміну досвідом та спіль-
них проектів;

низький рівень активності суб’єктів транскордонного співробітництва щодо реалі-
зації проектів (програм) транскордонного співробітництва;

низький рівень якості проектного менеджменту на рівні органів місцевого само-
врядування, що знижує рівень спроможності до залучення зовнішнього фінансового 
ресурсу для реалізації спільних проектів (програм);

низький рівень використання інструментів співпраці територіальних громад та ре-
гіонів.

За стратегічною ціллю 2 «Підвищення інституційної спроможності місцевих ор-
ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та агенцій регіонального 
розвитку для ефективного забезпечення розвитку регіонів і територіальних громад»:

низький рівень компетенції керівників та спеціалістів органів місцевого самовря-
дування (відсутність інституційного досвіду щодо управління проектами розвитку, 
стратегічного планування, низький рівень володіння англійською мовою, відсутність 
якісної системи підготовки кадрів для територіального управління);

низький рівень ефективності та прозорості діяльності органів місцевого самовря-
дування (відсутність цільових показників ефективності діяльності на всіх рівнях, а 
також необізнаність громадян щодо структури місцевого самоврядування та планів 
розвитку території, де вони проживають);

низька спроможність агенцій регіонального розвитку (агенції не виконують у по-
вному обсязі своїх функцій, їх функції частково дублюють функції структурних під-
розділів облдержадміністрацій);

незабезпеченість інструментами управління та моніторингу (низький рівень за-
безпеченості статистичними даними органів місцевого самоврядування, оцифруван-
ня географічних даних територій);

неактивні територіальні громади (низька активність членів територіальної грома-
ди у прийнятті рішень).

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення ефективного фінансування регіонально-
го розвитку»:

невідповідність цільового використання Державного фонду регіонального розви-
тку та державних інвестицій (спрямування державних інвестицій на покриття про-
блемних зон замість проектів розвитку);

застарілі міжбюджетні відносини (відсутня система обліку ефективності міжбю-
джетних відносин: розподілу податків між територіальною громадою, регіоном та 
державою, а також регіональних дотацій);

відсутність програм розвитку функціональних типів територій (комплекс право-
вих, організаційних, наукових, фінансових, фіскальних та інших заходів для забезпе-
чення сталого розвитку окремих типів територій);

відсутність додаткових кредитних ресурсів для органів місцевого самоврядування 
(органи не мають ресурсів для співфінансування проектів міжнародної технічної до-
помоги, інвестування в комунальні підприємства та майно, підтримку місцевого під-
приємництва та ефективної реструктуризації місцевих боргів);

неефективність індустріальних парків (території, які визначені як індустріальні 
парки, у деяких регіонах не мають інженерно-транспортної інфраструктури, відсутній 
аналіз впливу від залучення інвестора для територіальної громади).

Стратегічний курс регіонального розвитку
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення ефективного планування регіонального 

розвитку»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Забезпечення узгодже-
ності та згуртованості

сприяння розвитку стратегічного планування на рівні те-
риторіальних громад
закладення індикаторів моніторингу та оцінки ефектив-
ності стратегій
включення гендерного компонента до методики форму-
вання спроможних територіальних громад
узгодження стратегічних документів із відповідною пла-
нувальною та містобудівною документацією

2. Забезпечення розвитку 
функціональних типів те-
риторій

спрямування державної регіональної політики та сек-
торальних політик на розвиток і підтримку окремих ти-
пів територій (зокрема, монофункціональних міст, сіль-
ських територій у несприятливих умовах) через відпо-
відні програми, фінансування відповідних проектів із 
застосуванням гендерно орієнтованого підходу в бю-
джетному процесі

3. Розвиток партнерства підвищення пріоритетності фінансування проектів між-
регіонального та міжмуніципального співробітництва
подальший розвиток міжрегіональної співпраці на осно-
ві створених механізмів об’єднання територіальних гро-
мад
створення умов для розвитку міжнародного співробіт-
ництва органів місцевого самоврядування
створення правової та методичної основи для організа-
ції міжнародних і міжрегіональних обмінів молоді, їх ін-
теграція з програмами Erasmus+ та ESC

4. Завершення узгоджен-
ня смарт-спеціалізацій 

завершення процесу визначення регіонами напрямів 
смарт-спеціалізації як обов’язкового компонента стра-
тегічного планування регіонального розвитку
включення напряму підтримки розвитку регіональної 
смарт-спеціалізації до оновленої Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС
врегулювання питання державної фінансової підтримки 
проектів регіонального розвитку, що передбачають роз-
виток пріоритетних видів економічної діяльності, визна-
чених на засадах смарт-спеціалізації

За стратегічною ціллю 2 «Підвищення інституційної спроможності місцевих ор-
ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та агенцій регіонального 
розвитку для ефективного забезпечення розвитку регіонів і територіальних громад»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Розвиток компетент-
ностей

забезпечення умов для проведення оцінки, розвитку та 
моніторингу рівня компетентностей державних служ-
бовців місцевих органів виконавчої влади та посадових 
осіб місцевого самоврядування
стимулювання закладів вищої освіти до розвитку сучас-
них та оновлення наявних освітніх програм публічного 
адміністрування за другим (магістерським) рівнем для 
підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та 
державних службовців 

2. Збільшення активності  
територіальних громад 

стимулювання розвитку діалогу між органами місцевого 
самоврядування та членами територіальних громад
забезпечення умов для періодичної, прозорої та доступ-
ної звітності органів місцевого самоврядування
ревіталізація та облаштування громадського простору 
для всіх верств населення
впровадження бюджету участі як інструменту в місцево-
му управлінні всіх територіальних громад

3. Підвищення спромож-
ності агенцій регіонально-
го розвитку

удосконалення нормативного регулювання діяльності 
агенцій регіонального розвитку
забезпечення ефективної методичної, консультатив-
ної, інформаційної підтримки агенцій регіонального 
розвитку

4. Налаштування ефек-
тивного забезпечення да-
ними 

створення управлінь з муніципальної статистики при 
міських (районних у містах), районних, сільських, се-
лищних радах
збір гендерно дезагрегованої статистики за регіонами
збір статистичних даних, що відображає взаємодію між 
регіонами
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5. Розвиток просторового 
планування 

запровадження кращої світової практики просторово-
го планування територій та населених пунктів на основі 
Цілей сталого розвитку ООН із забезпеченням принци-
пів партисипації, інклюзивності та партнерства всіх заін-
тересованих сторін
забезпечення територіальних громад містобудівною до-
кументацією на місцевому рівні в електронній формі, 
розробленою на основі концепцій інтегрованого розви-
тку територій територіальних громад
розвиток системи містобудівного кадастру як геоінфор-
маційної платформи геопросторових даних щодо роз-
витку територій територіальних громад в електронній 
формі та із сервісами візуалізації у доступній формі

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення ефективного фінансування регіонально-
го розвитку»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Запровадження дер-
жавних програм підтрим-
ки та розвитку функціо-
нальних типів територій 

надання державної підтримки для фінансування про-
грам розвитку окремих типів територій (зокрема, моно-
функціональних міст, сільських територій у  несприят-
ливих умовах)

2. Забезпечення ефектив-
них міжбюджетних від-
носин

застосування гендерно орієнтованого підходу в бю-
джетному процесі
удосконалення системи розподілу податкових надхо-
джень

3. Забезпечення ефек-
тивного функціонування 
Державного фонду регіо-
нального розвитку та дер-
жавних інвестицій

створення організаційно-правових передумов для фі-
нансування з Державного фонду регіонального розви-
тку проектів, що мають позитивний економічний ефект, 
зокрема з урахуванням розвитку пріоритетних видів 
економічної діяльності, визначених на засадах смарт-
спеціалізації

4. Розвиток системи кре-
дитів для органів місцево-
го самоврядування

забезпечення функціонування кредитних інститутів для 
розвитку системи кредитів для органів місцевого само-
врядування

5. Створення інвестицій-
ної карти України

формування рамкових критеріїв якості та методик фор-
мування інвестиційних проектів
створення, наповнення та підтримка інтерактивної кар-
ти інвестиційних можливостей, де кожна територіальна 
громада та регіон формує свій профіль за шаблоном

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення ефективного планування регіонального 

розвитку»:
розроблення 100 відсотків регіональних стратегій розвитку та стратегій розвитку 

територіальних громад з урахуванням стратегічних цілей і пріоритетів, визначених 
Державною стратегією регіонального розвитку на 2021—2027 роки;

забезпечення 100 відсотків територіальних громад стратегіями, які опубліковані;
розроблення 100 відсотків регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх 

реалізації на засадах смарт-спеціалізації та за участю громадськості; визначення в 
стратегіях систем моніторингу та оцінки результативності їх реалізації, а також опри-
люднення їх на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

забезпечення кожною територіальною громадою використання міжнародного та 
міжмуніципального партнерства для досягнення своїх стратегічних цілей.

За стратегічною ціллю 2 «Підвищення інституційної спроможності місцевих ор-
ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та агенцій регіонального 
розвитку для ефективного забезпечення розвитку регіонів і територіальних громад»:

забезпечення проходження 100 відсотками працівників органів місцевого само-
врядування не менш як одного внутрішнього чи зовнішнього навчання на рік;

утворення та функціонування 25 спроможних агенцій регіонального розвитку в 
кожному регіоні, які беруть активну участь у реалізації державної регіональної по-
літики;

забезпечення усіма стейкхолдерами планування та прогнозування своєї діяльнос-
ті на основі муніципальних даних;

забезпечення членами територіальних громад високої явки на місцевих виборах, 
а також включення їх у суспільний діалог.

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення ефективного фінансування регіонально-
го розвитку»:

залучення регіонами та територіальними громадами кредитних ресурсів та 
ефективне використання програм за функціональним типом території та смарт-
спеціалізацією регіону;

використання не менш як 30 відсотків Державного фонду регіонального розвитку 
чи будь-яких інших фондів для розвитку регіонів для реалізації проектів розвитку;

створення єдиної інвестиційної карти України та забезпечення функціонування 
єдиного реєстру вільних земельних ділянок України у розрізі регіонів;

забезпечення реалізації усіх інвестиційних проектів територіальних громад або на-
явність в їх паспортах необхідних обчислень для запуску проектів в єдиній інвести-
ційній карті України;

забезпечення функціонування в Україні системи міжбюджетних відносин, де тери-
торіальні громади мають більшість коштів для самостійного розпорядження.

Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу виявити та реалізувати потенціал кож-
ного регіону та сприяти зменшенню диспропорцій у розвитку шляхом:

налаштування ефективного та узгодженого процесу стратегічного планування на 
рівні держави, регіонів та територіальних громад (трирівневе планування) та забез-
печення згуртованості регіонів;

забезпечення узгодження секторальних стратегій з плануванням розвитку регіо-
нів, у тому числі з просторовим плануванням;

забезпечення інтеграції гендерних підходів до стратегічного планування регіо-
нального розвитку;

підтримки та супроводження стратегічного планування, ідентифікації потенціалу 
на рівні регіонів, зокрема через забезпечення ефективного, незалежного та прозоро-
го функціонування агенцій регіонального розвитку;

підвищення інституційної спроможності місцевих держадміністрацій та органів 
місцевого самоврядування, зокрема щодо збору статистичних і соціологічних даних 
на місцях (зокрема, гендерно дезагрегованої статистики), залучення фінансування 
та визначення пріоритетних видів економічної діяльності із застосуванням підходу 
смарт-спеціалізації;

розвитку та підтримки програм підготовки та підвищення кваліфікації представ-
ників органів місцевого самоврядування;

створення та забезпечення функціонування геоінформаційної системи моніторин-
гу розвитку регіонів і територіальних громад;

забезпечення ефективного діалогу між центральними органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування, а також органами місцевого самоврядуван-
ня, громадськістю та бізнесом;

реалізації проектів і програм підтримки та розвитку окремих типів територій (у то-
му числі сільських територій у несприятливих умовах, вугільних регіонів).

Напрям 17. Підприємництво (розвиток підприємництва) 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: Україна — найкраще місце для реалізації підприємницького потен-
ціалу та втілення ідей.

Стратегічні цілі за напрямом:
забезпечення ефективної державної політики з розвитку підприємництва;
стимулювання розвитку підприємницької культури та компетенцій;
створення умов для підвищення рівня доступу підприємств до фінансів;
створення умов для підвищення рівня доступу підприємств до ринків;
стимулювання розвитку інновацій.

Аналіз розвитку підприємництва: висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Підприємницька культура не поширена серед населення України.
Низький рівень підприємницької культури відображається в результатах дослі-

дження підприємницького середовища, де більше 40 відсотків респондентів з ЄС від-
повіли, що готові розробити та ризикувати під час реалізації бізнес-ідей, а близько 30 
відсотків відмітили, що знають, як залучити кошти на реалізацію, в той час як в Укра-
їні показники значно нижчі (менше 10 відсотків знають, як залучити кошти, та гото-
ві ризикувати під час реалізації бізнес-ідеї і лише 10 відсотків вірить у те, що можуть 
розробити бізнес-ідею). Це свідчить про досить низький рівень розвитку підприєм-
ницької культури в Україні.

Такий рівень, зокрема, пов’язаний із браком необхідних компетенцій, адже ли-
ше 10 відсотків українських підприємців погоджуються, що вітчизняна освітня систе-
ма надає потрібні знання, в ЄС — 36 відсотків. Це свідчить про необхідність забезпе-
чення відповідності освіти потребам бізнесу. На сьогодні в Індексі глобальної конку-
рентоспроможності за компонентом «Навички» Україна займає кращу позицію (44), 
ніж інші держави.

Незважаючи на те, що нова українська школа передбачає розвиток підприємни-
цтва як ключової компетенції серед школярів, на сьогодні відсутнє послідовне забез-
печення навчальними програмами, орієнтованими на потреби підприємців.

Українські підприємці вважають вітчизняну освіту не зовсім ефективною, число 
компаній, що проводять внутрішні навчальні тренінги серед українського малого та 
середнього бізнесу, майже в 1,5 раза менше, ніж в Європі (23 і 37 відсотків відповід-
но). Обмежений доступ до інформації стримує розвиток як працівників малого та се-
реднього бізнесу, так і його зростання та масштабування.

Культуру ведення бізнесу можна також оцінити за компонентом Індексу глобаль-
ної конкурентоспроможності «Динаміка бізнесу», який включає оцінку сприйняття 
компаніями інноваційних ідей, ставлення до підприємницьких ризиків. Через недо-
статній розвиток інноваційних компаній та низький рівень сприйняття актуальних 
ідей Україна займає лише 73 місце за цим показником.

Висновок 2. Низький рівень доступу до фінансів не дає змоги масштабувати ді-
яльність малого та середнього бізнесу.

Більше половини середніх підприємств мають потребу в додатковому доступі до 
фінансів для розвитку своєї діяльності, в той час як для мікробізнесу і малого бізне-
су показник потреби становить 34 і 40 відсотків відповідно. Основним питанням що-
до запиту на кредити є потреба в оборотному капіталі, який бізнес не може покри-
ти власними коштами.

Незважаючи на те, що на даний момент для підтримки малого та середнього біз-
несу в Україні існують державні програми пільгового кредитування (5—7—9 відсо-
тків), програми пільгового кредитування органів місцевого самоврядування та між-
народних донорів, різноманітні кредити банків та небанківських фінансових установ, 
висока кредитна ставка та високі стандарти все ще є ключовими проблемами щодо 
доступу до фінансових ресурсів.

Зокрема, станом на 1 лютого 2021 р. укладено 8430 договорів на загальну суму 
19700 млн. гривень. При цьому, за даними Мінфіну, найчастіше підприємцям відмов-
ляли через низьку ділову репутацію позичальника (приблизно 60 відсотків відмов), 
відсутність прозорої фінансової звітності. Крім того, майже 60 відсотків загально-
го обсягу кредитів є рефінансуванням раніше отриманих позик, що свідчить про те, 
що програма використовується банками для порятунку своїх клієнтів від можливо-
го дефолту за раніше отриманими позиками, а не сприяє розвитку нового бізнесу.

Крім того, українські підприємці не знають, як залучити кошти на реалізацію влас-
ної ідеї, не мають необхідного забезпечення або фінансова звітність їх бізнесу не 
достатньо прозора, тому не використовують усі можливі інструменти фінансуван-
ня (частка підприємців, що бере кредити в Україні, становить  близько 18 відсотків, 
в Європі — 40 відсотків).

У рейтингу легкості ведення бізнесу в категорії «Отримання кредитів» 37 місце 
України демонструє потенційну конкурентоспроможність вітчизняної кредитної сис-
теми із захистом прав позичальників і позикодавців та високою кількістю фізичних 
осіб і фірм, включених до реєстру кредитів. Для подальшого розвитку малого та се-
реднього бізнесу слід розвивати інші елементи — доступність інформації щодо ін-
струментів фінансування для всіх учасників ринку та їх інституційну готовність до 
отримання кредитів.

Висновок 3. У малого та середнього бізнесу часто виникають проблеми із збу-
том товарів через низький рівень купівельної спроможності населення та неможли-
вість її експортування.

Ефективність діяльності малого та середнього бізнесу залежить від якості налаго-
джених зв’язків із ринками сировини та збуту. Серед порівнюваних держав Централь-
но-Східної Європи Україна має найнижчий показник за часткою експорту товарів ма-
лого та середнього бізнесу від загального експорту (23 відсотки у порівнянні з регі-
ональним показником 40—45 відсотків), зокрема через складності у веденні міжна-
родної торгівлі (митні процедури, проведення розрахунків, особливості податкової 
системи), невпевненість та брак знань, першочергову орієнтацію на внутрішній ри-
нок, крос-культурні відмінності.

Лише 7 відсотків мікробізнесу, 11 відсотків малого бізнесу та 31 відсоток серед-
нього бізнесу займаються експортом.

Основні товари, які експортує український малий та середній бізнес, низькомар-
жинальні, оскільки розвинені держави, з якими Україна провадить торгову діяль-
ність, мають високий попит на сировинні товари, а український малий та середній 
бізнес має обмежені можливості для виробництва товарів з високою доданою вартіс-
тю. Крім того, український малий та середній бізнес конкурує з великим бізнесом за 
ринках збуту. Експорт товарів має тенденцію до зростання. Аналогічна ситуація спо-
стерігається в експорті послуг.

Через неможливість експортувати та порівняно низький попит на українські то-
вари з високою доданою вартістю за кордоном виробники змушені зосереджувати-
ся на збуті продукції на внутрішньому ринку, але в Україні низький купівельний по-
пит споживачів, низький рівень якості продукції вітчизняного виробництва, неринко-
вий механізм ціноутворення та обмежений асортимент продукції національного ви-
робництва, що, на думку підприємців, є основною перешкодою для ведення бізнесу.

Відносно низький рівень внутрішнього попиту, а також низька представленість 
продукції малого та середнього бізнесу в експорті призводить до необхідності ство-
рення умов для ефективного збуту товарів і послуг.

Висновок 4. Незважаючи на досить високий рівень розвитку, сфера інновацій все 
ще потребує державної підтримки.

Розвиток інновацій характеризується Глобальним індексом інновацій, який впли-
ває на рівень ВВП, демонструючи важливість інноваційної діяльності мікропідпри-
ємств, малих і середніх підприємств у розвитку національної економіки.

Порівняно з рейтингом 2019 року Україна піднялася на дві позиції і займає 45 
позицію із 131. Таке зростання спричинене заснуванням та роботою фонду старта-
пів, активною цифровізацією документообігу в державі, оновленням, структуриза-
цією та оптимізацією державних реєстрів і впровадженням онлайн-інструментів ве-
дення звітності, реєстраційних дій та закупівель. Індекс включає сім складових — 
знання і результати наукових досліджень (25), людський капітал і дослідження (39), 
креативність (44), бізнес-досвід (оцінка сприяння інноваціям у просуванні діяльнос-
ті підприємства) (54), за якими Україна займає середньорегіональні позиції, інститу-
ції (93), інфраструктура (94) та ринкові показники (99), які потребують покращення.

За даними Світового банку, український малий та середній бізнес інвестує у науко-
во-дослідницьку діяльність втричі менше, ніж європейські компанії, через обмежен-
ня в ресурсах порівняно з іншими державами та слаборозвинену співпрацю науково-
дослідницького та реального секторів.

Відсутність інституційного досвіду щодо захисту прав інтелектуальної власності, 
слаборозвинена мережа та кластеризація підприємств, що не дає змоги їм зменшу-
вати витрати на дослідження, стримують ефективний розвиток інноваційної діяль-
ності в Україні.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення ефективної державної політики з роз-

витку підприємництва» — неефективність координації (відсутність скоординованої 
взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших за-
інтересованих сторін щодо реалізації державної політики розвитку малого та серед-
нього бізнесу).

За стратегічною ціллю 2 «Стимулювання розвитку підприємницької культури та 
компетенцій»:

низький рівень підприємницької культури (існуючі та потенційні підприємці не во-
лодіють достатнім рівнем культури провадження  господарської діяльності);

низький рівень залучення жінок до провадження підприємницької діяльності;
відсутність «єдиного вікна» для підприємців для отримання всієї необхідної їм ін-

формації;
низький рівень фінансової грамотності підприємців.
За стратегічною ціллю 3 «Створення умов для підвищення рівня доступу підпри-

ємств до фінансів»:
недоступність кредитування (недостатність коштів для забезпечення розвитку та 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, високовартісні фінансо-
ві ресурси для малого та середнього бізнесу, завищені вимоги для їх отримання);

відсутність альтернативних механізмів для фінансування малого та середнього 
бізнесу (відсутність регуляторного середовища у сфері фінансових послуг для роз-
витку ринку альтернативного фінансування).

За стратегічною ціллю 4 «Створення умов для підвищення рівня доступу підпри-
ємств до ринків»:

низький рівень платоспроможності населення (зниження платоспроможного по-
питу має негативний вплив на обсяги збуту малого та середнього бізнесу на внутріш-
ньому ринку);

складність під час виходу на міжнародний ринок (мала частка малого та серед-
нього бізнесу експортує свої товари через відсутність знань, навичок та необхідність 
фінансових можливостей);

недостатній рівень розвитку майданчиків для популяризації продукції малого та 
середнього бізнесу.

За стратегічною ціллю 5 «Стимулювання розвитку інновацій»:
низька інноваційна активність (недостатня активність суб’єктів малого та серед-

нього бізнесу щодо впровадження у виробництво нової інноваційної продукції);
закрита стартап-екосистема (українська стартап-спільнота не диверсифікована, 

іноземним стартапам важко інтегруватися в українську стартап-екосистему).
Стратегічний курс розвитку підприємництва

За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення ефективної державної політики з розви-
тку підприємництва»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Забезпечення ефектив-
ної координації розвитку 
підприємництва

удосконалення нормативного забезпечення з питань ко-
ординації  дій з реалізації державної політики розвитку 
малого та середнього бізнесу
проведення аналітичного огляду регіональних страте-
гій розвитку на 2021—2027 роки та планів заходів що-
до реалізації регіональних стратегій розвитку на 2021—
2023 роки «Стратегічне планування розвитку малого і 
середнього підприємництва на регіональному рівні»
визначення та запровадження механізмів функціону-
вання і взаємодії стейкхолдерів
затвердження методичних рекомендацій щодо фор-
мування і реалізації політики розвитку малого та се-
реднього підприємництва на регіональному і місцево-
му рівні
використання можливостей програми ЄС з розвитку ма-
лого і середнього бізнесу «КОСМЕ» («COSME»), а також 
Європейської мережі підприємництва (EEN)

2. Проведення ефектив-
ного моніторингу розви-
тку підприємництва

забезпечення періодичного опитування щодо стану роз-
витку малого та середнього бізнесу для визначення  
ключових проблем та потреб

3. Підтримка «ветеран-
ського бізнесу»

визначення та запровадження поняття «ветеранський 
бізнес»
розроблення та виконання регіональних програм спри-
яння розвитку підприємницької діяльності серед вете-
ранів війни з відповідним фінансовим забезпеченням
розроблення та впровадження онлайн-платформи під-
тримки «ветеранського бізнесу» (Government to veteran 
business)

За стратегічною ціллю 2 «Стимулювання розвитку підприємницької культури та 
компетенцій»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Забезпечення роз-
витку підприємницької 
культури

забезпечення підтримки освітньо-навчальних курсів 
«Підприємництво» у навчальних закладах та стимулю-
вання їх масштабування
підготовка курсів «Підприємництво» для вчителів, про-
ведення тренінгів і підвищення кваліфікації освітньо-
го персоналу
проведення дослідження щодо вивчення основних про-
блем, пов’язаних з початком власного бізнесу, з по-
дальшим розробленням програм для розв’язання цих 
проблем та зміни ставлення до поразок у суспільстві
розроблення нових навчальних курсів для потенцій-
них та діючих підприємців у безоплатній Національній 
онлайн-школі для підприємців
започаткування Національної премії для підприємців з 
метою підвищення культури ведення бізнесу та популя-
ризації підприємництва

2. Розвиток підприєм-
ницької інфраструктури 

забезпечення розвитку та інституціоналізація мережі 
центрів підтримки підприємців агенціями регіонального 
розвитку за участі органів місцевого самоврядування 
реалізація менторських програм на державному та ре-
гіональному рівні для внутрішньо переміщених осіб, 
ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) ветера-
нів війни

3. Розвиток бізнес-
об’єднань 

проведення дослідження стану інфраструктури бізнес-
об’єднань з метою виявлення існуючих недоліків у ді-
яльності та їх спроможності в наданні якісних послуг 
суб’єктам малого і середнього підприємництва, в тому 
числі забезпечення ефективного представництва їх ін-
тересів у межах державно-приватного діалогу

4. Розвиток підприєм-
ницьких компетенцій на-
селення 

створення дистанційної платформи для доступу до фа-
хової експертизи та консалтингу, інноваційних та циф-
рових інструментів ведення бізнесу з компонентами 
взаємного навчання і обміну досвідом
забезпечення поширення кращої практики, знань та ін-
струментів підвищення продуктивності бізнесу в поєд-
нанні з компонентами взаємного навчання і обміну до-
свідом

5. Розвиток фінансової 
грамотності 

проведення інформаційно-освітніх заходів для різних 
цільових аудиторій
підготовка інформаційних матеріалів про фінансові по-
слуги та особливості користування ними для торговель-
них майданчиків фінансових можливостей на веб-сайті 
Дія. Бізнес
запровадження цільових програм для формування 
знань та вмінь з питань користування фінансовими по-
слугами

6. Розвиток менторських 
програм

реалізація менторських програм на державному рів-
ні для переселенців, ветеранів війни та інших груп на-
селення
залучення нетипових для підприємництва категорій гро-
мадян до розвитку їх ідей та втілення у готові продукти 
за допомогою модульної освіти та менторства

За стратегічною ціллю 3 «Створення умов для підвищення рівня доступу підпри-
ємств до фінансів»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Забезпечення ефектив-
ного гарантування кре-
дитів 

створення єдиного інтегрованого гарантійного інстру-
менту — фонду гарантування кредитів, орієнтовано-
го на малі та середні підприємства, які сприймаються 
як високоризиковані або такі, що мають недостатній рі-
вень забезпечення, включаючи інноваційні, культурні та 
творчі сектори, малі та середні підприємства, що пере-
ходять від ресурсо- та енергоємних моделей до більш 
сталих, а також ті, що застосовують цифрові та іннова-
ційні методи ведення бізнесу

2. Створення фонду 
фондів

сприяння спрощенню доступу до капіталу для суб’єктів 
мікропідприємництва та малого підприємництва шля-
хом утворення державного фонду фондів як механіз-
му ризиків/винагород для збільшення розміру фондів, 
за моделлю якого державне співфінансування може ви-
ступати як «якірна» інвестиція та додаткове співфінан-
сування від міжнародних фінансових організацій та іно-
земних держав для залучення більшої кількості при-
ватних інвесторів у малий та середній бізнес з високим 
темпом зростання

3. Розвиток альтернатив-
ного джерела фінансу-
вання — факторингу

лібералізація вимог Національного банку щодо опера-
цій з факторингу
внесення змін до законодавства з метою виокремлення 
торгового факторингу від діяльності з придбання про-
блемних активів ліквідованих банків та приведення за-
конодавства з питань факторингу у відповідність з єв-
ропейськими нормами

4. Розвиток альтернатив-
ного джерела фінансу-
вання — фінансування за 
принципом «рівний рівно-
му» (peer-to-peer) 

створення регуляторного середовища у сфері фінансо-
вих послуг для розвитку ринку альтернативного креди-
тування за принципом «рівний рівному» (peer-to-peer)

За стратегічною ціллю 4 «Створення умов для підвищення рівня доступу підпри-
ємств до ринків»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Створення торговель-
ної платформи 

стимулювання, просування та інтеграція електронних 
торговельних платформ до національної автоматизова-
ної онлайн-платформи сталого підприємництва з метою 
забезпечення міжсекторального партнерства, спрощен-
ня доступу до ринків та упорядкування процесів і зни-
ження операційних витрат малого та середнього бізнесу

2. Забезпечення доступ-
ності публічних заку-
півель

спрощення доступу до публічних закупівель для стиму-
лювання діяльності малого та середнього бізнесу
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3. Забезпечення стиму-
люючих маркетингових 
інструментів

забезпечення розділу на базі існуючих веб-сайтів для 
підприємців з метою співпраці з асоціацією телерадіо-
мовлення для збільшення впізнаваності продуктів ма-
лого та середнього бізнесу через їх появу в телевізій-
них продуктах
сприяння розвитку національної кампанії «Купуй україн-
ське» із зосередженням на підтримці малого та серед-
нього бізнесу

За стратегічною ціллю 5 «Стимулювання розвитку інновацій»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Розвиток грантових 
можливостей для інно-
ваторів 

забезпечення впровадження інкубаційної та акселера-
ційної підтримки разом із грантовими програмами для 
мікробізнесу та малого бізнесу
сприяння наданню грантів на навчання, наукові розроб-
ки для підтримки кваліфікованої міграції
створення середовища для переміщення іноземних 
стартапів в українську інноваційну екосистему

2. Розвиток інноваційної 
інфраструктури

створення національної мережі з 24 дієздатних іннова-
ційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської 
мережі бізнес-центрів та інноваційних центрів для під-
тримки доступу до ринків ЄС, розвитку підприємницької 
екосистеми та складових інноваційної екосистеми (нау-
кові парки, трансфер технологій)

3. Розвиток програм  
обміну досвідом

забезпечення створення умов для розвитку програм 
міжрегіонального та міжнародного обміну інноваційним 
досвідом за прикладом Erasmus

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення ефективної державної політики з розви-

тку підприємництва»:
узгодження між собою діяльності державних органів щодо розвитку малого та се-

реднього бізнесу, зокрема чітке визначення ролі кожного із стейкхолдерів в екосис-
темі розвитку малого та середнього бізнесу;

узгодження стратегій та програм розвитку малого та середнього бізнесу на дер-
жавному, регіональному та місцевому рівні;

періодичний збір статистичних даних щодо проблем малого та середнього бізнесу 
та прийняття управлінських рішень з урахуванням зібраної інформації.

За стратегічною ціллю 2 «Стимулювання розвитку підприємницької культури та 
компетенцій»:

покращення місця України за компанентом «Дінаміка бізнесу» Індексу глобальної 
конкурентоспроможності з 73 до 40;

забезпечення проходження 10 млн. громадян України курсу з підвищення рівня 
економічної, фінансової грамотності;

функціонування «єдиного вікна» дистанційного доступу до інформації, фінансу-
вання, навчання, консультування малого та середнього бізнесу (у тому числі на рів-
ні регіонів).

За стратегічною ціллю 3 «Створення умов для підвищення рівня доступу підпри-
ємств до фінансів»:

створення єдиного інтегрованого гарантійного інструменту для отримання креди-
тів малим та середнім бізнесом;

лібералізація вимог Національного банку щодо операцій з факторингу;
створення та повноцінне функціонування державного фонду фондів.
За стратегічною ціллю 4 «Створення умов для підвищення рівня доступу підпри-

ємств до ринків» — збільшення частки малого та середнього бізнесу, який експор-
тує свою продукцію чи послуги, з 15  до 50 відсотків.

За стратегічною ціллю 5 «Стимулювання розвитку інновацій»:
розвиток стартапів як одного з елементів національної інноваційної системи;
участь підприємців у процесі обміну досвідом між інноваційними центрами;
узгодження мережевої роботи існуючих організацій підтримки бізнесу;
збільшення обсягів венчурного фінансування українських стартапів з 510 млн. до-

ларів США до 5 млрд. доларів США;
підвищення місця України за Глобальним індексом інновацій із 45 до 30.

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей сприятиме утворенню нових підприємств та забез-

печенню розвитку вже функціонуючих шляхом:
узгодження діяльності всіх стейкхолдерів, які займаються розвитком підприєм-

ництва в Україні на національному та місцевому рівні, державних та приватних ор-
ганів/організацій;

забезпечення оперативного представлення економіко-статистичної інформації 
щодо розвитку підприємництва, проблем та потреб підприємців із зазначенням ста-
ті, інвалідності, статусу внутрішньо переміщеної особи тощо для прийняття управ-
лінських рішень; проведення щорічної оцінки стану малого та середнього бізнесу;

забезпечення розвитку підприємницької культури для збільшення кількості лю-
дей, які вірять у власну ідею та готові піти на ризик для її реалізації;

стимулювання покращення ділової репутації підприємців для забезпечення їх 
можливості використати всі наявні інструменти розвитку підприємництва (держав-
ні програми, програми міжнародної технічної допомоги тощо);

створення умов для навчання підприємців для підвищення рівня їх компетенцій та, 
як наслідок, підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку;

спрощення доступу до фінансів через програми кредитування та створення умов 
для альтернативних джерел фінансування підприємницької діяльності, зокрема вен-
чурного фінансування;

створення нових можливостей для збуту товарів та послуг підприємців, зокре-
ма за рахунок стимулювання інтернаціоналізації малого та середнього бізнесу та 
об’єднання підприємців для сприяння кооперації між підприємцями;

забезпечення повноцінного функціонування екосистем для розвитку інновацій.
Напрям 18. Цифрова економіка 

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: цифрові технології — основа добробуту України; світ, де створю-

ються наші нові можливості; сфера, що визначає суть трансформацій у країні для 
кращого життя, роботи, творчості, навчання.

Стратегічні цілі за напрямом:
акселерація економічної діяльності;
трансформація ресурсних секторів економіки у високопродуктивні, інтелектуаль-

ні та конкурентоспроможні;
трансформація сфер життя в ефективні, сучасні та комфортні;
створення нових можливостей для реалізації людського капіталу, розвитку інно-

ваційних, креативних та цифрових індустрій і бізнесу.
Аналіз цифрової економіки: висновки та ключові аспекти

Висновок 1. Низький рівень розвитку цифрових інфраструктур стримує зростан-
ня цифрової економіки в Україні.

Доступ до Інтернету. Через пізнє впровадження технології 3—4G Україна має один 
з найнижчих рівнів покриття швидкісним мобільним Інтернетом — лише 66 відсотків 
(у ЄС — 84 відсотки). Забезпечення  фіксованим широкосмуговим доступом до Ін-
тернету становить близько 56 відсотків. Розрив щодо розвитку широкосмугового до-
ступу до Інтернету між містом та селом збільшується.

Комп’ютеризація. Відносно високий рівень комп’ютеризації міських домогоспо-
дарств погіршується слабким забезпеченням об’єктів соціальної інфраструктури, а 
також домогосподарств у сільській місцевості.

Інтероперабельність державних реєстрів. Створено систему електронної взаємо-
дії між державними реєстрами «Трембіта», що забезпечує сумісність реєстрів. Проте 
висока вартість утримання державних реєстрів (21 млн. гривень на рік), їх технічна та 
семантична розрізненість, дублювання та фрагментація даних у реєстрах уповільню-
ють розвиток електронних послуг.

«Хмарні» сервіси. Відсутність ефективної системи регулювання зменшує потен-
ціал України на одному з найдинамічніших цифрових ринків. Новизна технології та 
низький рівень її регулювання в ЄС створює можливості для України стати однією з 
перших у галузі в Європі.

Кібербезпека. За Глобальним індексом кібербезпеки Україна займає 54 місце із 
175 країн. Відставання від розвинених країн зумовлено невідповідністю сучасним ви-
кликам системи забезпечення кібербезпеки та відповідних професійних стандартів, 
слаборозвиненою системою реагування на кібератаки тощо.

Цифрова ідентифікація. Інфраструктура ідентифікації використовується орієнтов-
но лише 3—5 млн. українцями.

Відкриті дані. Сфера відкритих даних перебуває на початковій стадії розвитку.
Безготівкові розрахунки. Розрахунки у готівковій формі становлять 50 відсотків 

всіх розрахунків, близько 63 відсотків суб’єктів господарювання працюють лише з 
коштами у готівковій формі.

Висновок 2. Цифровізація сфери державної статистики — важливий крок на шля-
ху до розвитку цифрової економіки.

Офіційна статистика не визначає обсягу цифрової економіки в Україні (зокрема, 
показники обсягу цифрової економіки до загального ВВП країни). На сьогодні обчис-
люється лише цифрова економіка у вузькому сенсі (інформаційні та комп’ютерні по-
слуги). Не ведеться облік високотехнологічної продукції, цифровізованих послуг то-
що.

Висновок 3. Слаборозвинені цифрові навички у громадян стримують повноцінний 
перехід до цифрової економіки.

Загальна оцінка цифрової грамотності громадян свідчить про те, що 53 відсотки 
громадян перебувають нижче позначки «базовий рівень».

Аналіз рівня володіння цифровими навичками відображає стійку залежність між 
віком і цифровою грамотністю. У групі 40—49 років переважають ті, що не мають 
достатніх цифрових навичок, а в групі 60—70 років таких людей майже 85 відсотків.

За рівнем цифрових компетенцій серед громадян значно відстає від Польщі (65 
відсотків) та Угорщини (69 відсотків), тоді як у Німеччині кількість населення з циф-
ровими навичками більш як у 1,5 раза вища (78 відсотків).

Питання підвищення рівня цифрової грамотності набуває актуальності з огляду на 
зростання цифрових загроз — 34 відсотки громадян за останній рік стали жертвами 
шахрайських дій через Інтернет.

При цьому існує значний потенціал для неформальної освіти у цій сфері. Заінтер-
есованість у навчанні цифрових навичок висловили 47 відсотків громадян.

Крім загальних цифрових компетенцій, проблемою залишається низький рівень 
цифрових навичок серед державних службовців, медичних і педагогічних працівни-
ків. Перехід на електронні послуги у відповідних  сферах повинен супроводжувати-
ся масштабною освітньою кампанією для державних службовців та фахівців соці-
альної сфери.

Висновок 4. Україна все ще в два — п’ять разів відстає від держав — членів ЄС за 
доступом до адміністративних послуг он-лайн, проте є позитивна динаміка.

Україна має один із найнижчих рівнів доступу до адміністративних послуг он-лайн 
у Європі. В 2020 році лише 12,5 відсотка українців використовували онлайн-серві-
си для отримання адміністративних послуг. За цим показником Україна поступаєть-
ся Польщі більш як у два рази, його значення майже в чотири  рази нижче середньо-
го значення в ЄС.

Показник доступу до адміністративних послуг он-лайн в Україні свідчить про іс-
тотну динаміку. У 2019 і 2020 роках кількість громадян, які використовували Інтернет 
для взаємодії з державними органами, збільшилася у чотири — п’ять разів. Це зу-
мовлено створенням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал 
Дія», яким вже встигли скористатися близько 5 млн. осіб.

На сьогодні 46 з близько тисячі видів адміністративних послуг доступні онлайн. 
До 2024 року планується перевести 100 відсотків адміністративних послуг для гро-
мадян та бізнесу в онлайн-режим.

За розрахунками Мінцифри, запроваджені електронні послуги заощадили держа-
ві і громадянам 495 млн. гривень, а антикорупційний ефект становить 841 млн. гри-
вень. Збільшення частки адміністративних послуг в електронній формі може збіль-
шити цей ефект в 12 разів.

За Рейтингом відкритості бюджету 2019, Україна займає 26 місце серед 117 кра-
їн. Ця позиція обумовлена достатньо відкритою процедурою формування державно-
го бюджету, яка, зокрема, обмежується низьким рівнем партисипативності та від-
сутністю цифрових інструментів для участі громадянського суспільства в бюджет-
ному процесі.

Висновок 5. Рівень цифровізації секторів фінансів та торгівлі є одним з найниж-
чих у Європі, незважаючи на динамічні темпи її зростання.

Електронна комерція. Український ринок електронної комерції значно поступаєть-
ся за обсягами іншим країнам Європи (в 19 разів менший, ніж у Польщі, та майже в 
150 разів менший, ніж у Німеччині).

Частка електронної комерції на ринку роздрібної торгівлі становить усього 3—4 
відсотки.

Проте ринок досить динамічно розвивається. У 2018 році український ринок елек-
тронної комерції збільшився на 30 відсотків і досяг другого результату в Європі за 
темпами зростання.

Безготівкові розрахунки. Безготівкова інфраструктура України значно поступаєть-
ся державам — членам ЄС. Кількість POS-терміналів на душу населення в три рази 
менша, ніж у Польщі. Відсоток населення, що має безготівкові засоби оплати, майже 
у два рази нижчий, ніж у Німеччині.

Разом з тим безготівкові розрахунки в Україні стають популярнішими — в травні 
2020 р. обсяг безготівкових операцій із платіжними картками становив 56 відсотків.

В об’єктах соціальної інфраструктури (зокрема, в закладах освіти та закладах охо-
рони здоров’я) переважної більшості міст України відсутня можливість оплачувати 
послуги у безготівковій формі.

Лише у восьми містах — обласних центрах існують системи безготівкової оплати 
у транспорті загального користування.

Висновок 6. Недостатні стимули щодо розвитку цифрових трансформацій у секто-
рах економіки та відсутність комплексного бачення цифрових трансформацій сфер 
життя.

Цифрова трансформація реального сектору. Україна інвестує в науково-дослід-
ні і дослідно-конструкторські роботи (R&D) в три — чотири рази менше, ніж сусід-
ні держави — члени ЄС. Так, за даними Держстату, частка витрат на виконання на-
укових досліджень і розробок у ВВП у 2019 році становила 0,43 відсотка, у 2018 — 
0,47 відсотка.

Наслідком низькотехнологічного розвитку національної економіки стала одна з 
найнижчих у Європі продуктивність праці, яка в три рази менша за аналогічний по-
казник Польщі та Угорщини.

Розвиток Індустрії 4.0 не входить до пріоритетів розвитку національної економіки 
— стратегія розвитку і дорожні карти відсутні, а Україна не інтегрована до міжнарод-
ного середовища високотехнологічних виробництв.

Експортоорієнтовані галузі не впроваджують високі технології, незважаючи на на-
явний потенціал кооперації з ІТ-сектором (зокрема агросектор).

Цифрова трансформація сфер життя. Спостерігається активна ревізія та перео-
смислення цифровізації в таких сферах, як освіта, медицина, транспорт, соціальний 
захист.

Однак щодо трансформації зазначених сфер у нові, більш ефективні, сучасні та 
дешевші  щодо бюджетного утримання, то бачення саме таких змін потребує глиб-
шого опрацювання.

Цифрові трансформації в багатьох сферах життя на місцях сприймаються як про-
екти цифровізації існуючих бізнес-моделей та процесів, а не як їх трансформація.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Акселерація економічної діяльності»:
низький рівень проникнення технологій та загальної комп’ютеризації, недостат-

ній рівень покриття фіксованим та мобільним Інтернетом; проблеми з покриттям 3G 
і 4G автомобільних доріг;

відсутність Національного плану розвитку широкосмугового доступу до Інтерне-
ту як документа, що визначає напрям розв’язання проблеми цифрового розриву між 
містом та селом;

інтероперабельність державних реєстрів, що потребує пришвидшення разом із 
суттєвою модернізацією самих реєстрів (є позитивні зрушення — система електро-
нної взаємодії між державними реєстрами «Трембіта»);

неврегульованість питання щодо використання хмарних сервісів державними ор-
ганами, переваг та ризиків (цифровий суверенітет);

стратегія національної кібербезпеки потребує впровадження дієвої організаційно-
технічної моделі з використанням принципів колективної, ешелонованої та активної 
кібербезпеки;

забезпечення виконання Закону України «Про електронні комунікації» та прийнят-
тя Закону України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг пошто-
вого зв’язку України;

недостатність правової бази щодо хмарних технологій та інтероперабельності;
застарілість правової бази і стандартів безпеки технологій та інформації.
За стратегічною ціллю 2 «Трансформація ресурсних секторів економіки у високо-

продуктивні, інтелектуальні та конкурентоспроможні»:
Індустрія 4.0 не інституціоналізована, її екосистема розвивається загалом на пер-

сонально-приватних ініціативах;
існуюча екосистема не містить усіх повноцінних компонентів для її успішного 

функціонування (кластери, промисловий інжиніринг, центри експертизи, лаборато-
рії, наукові парки, інкубатори, акселератори тощо);

Індустрія 4.0 не стала пріоритетом економічної політики;
відсутність національного плану розвитку Індустрії 4.0;
відсутність стимулів щодо цифровізації та модернізації галузей економіки;
відсутність правової бази щодо стимулів розвитку Індустрії 4.0 та високих техно-

логій в економіці.
За стратегічною ціллю 3 «Трансформація сфер життя в ефективні, сучасні та ком-

фортні»:
відсутність комплексних принципів та підходів до здійснення цифрових транс-

формацій у таких сферах, як освіта, медицина, екологія, громадська безпека, управ-
ління містами, транспорт тощо, з урахуванням:

- здійснення трансформації поточних моделей функціонування —проведення по-
переднього реінжинірингу процесів та регламентів;

- досягнення економічного ефекту та економії державних коштів;
- дотримання принципу «цифрове за замовчуванням» (digital by default);
- відповідності принципам цілей сталого розвитку;
- можливості розвитку концесійних моделей та залучення у ці сфери інвестицій 

для реалізації проектів цифрової трансформації;
- відсутність національних принципів та моделей здійснення цифрових трансфор-

мацій.
За стратегічною ціллю 4 «Створення нових можливостей для реалізації людського 

капіталу, розвитку інноваційних, креативних та цифрових індустрій і бізнесу»:
використання органами державної влади автоматизованих систем діловодства, 

відсутність наскрізних систем електронного документообігу;
паралельне функціонування паперового та автоматизованого діловодства (не 

працює принцип «цифрове за замовчуванням»);
міжвідомчий документообіг на 90 відсотків паперовий;

недостатній рівень розвитку концепції «мобільних» державних службовців з від-
повідними інструментами ефективної дистанційної роботи;

відсутність цифрових інструментів для участі в бюджетному процесі;
необхідність створення можливостей для отримання адміністративних послуг в 

електронній формі;
відсутність національної низькорівневої технологічної архітектури щодо електро-

нних послуг;
відсутність затверджених національних цілей цифрового розвитку держави;
повільний процес розроблення та адаптації законодавства до напрямів цифро-

вого розвитку.

Стратегічний курс цифрової економіки

За стратегічною ціллю 1 «Акселерація економічної діяльності»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Підвищення рівня по-
криття мобільним та фік-
сованим Інтернетом

реалізація пілотних проектів, обчислення та масшта-
бування 4G-покриття залізничних колій та автомобіль-
них доріг
вивільнення та підготовка до аукціонів частоти для 
5G-покриття
стимулювання швидкого розгортання 5G-мереж у най-
більших містах та виробничих кластерах країни
підтримка підвищення покриття фіксованого Інтерне-
ту та підключення домогосподарств у комерційно мало-
привабливій сільській місцевості
забезпечення впровадження поетапного плану захо-
дів для підключення до швидкісного Інтернету закладів 
охорони здоров’я, закладів дошкільної та загальної се-
редньої освіти, бібліотек, центрів надання адміністра-
тивних послуг, територіальних органів МВС, ДСНС тощо

2. Підвищення рівня 
комп’ютеризації об’єктів 
соціальної інфраструк-
тури

забезпечення повної комп’ютеризації об’єктів соціаль-
ної інфраструктури (закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти, закладів охорони здоров’я, відділень 
поштового зв’язку, державних органів, бібліотек) у се-
лищах та маленьких містах

3. Покращення системи 
хмарних послуг із збері-
гання та обчислення

забезпечення впровадження принципу «насамперед, 
хмарні технології» (Cloud First)
забезпечення інтеграції України до міжнародного про-
стору хмарних обчислень з одночасним вирішенням пи-
тання щодо цифрового суверенітету
надання підтримки експорту послуг хмарних обчислень 
та хмарних сховищ
впровадження програми залучення для побудови інф-
раструктури хмарних сервісів міжнародних інвесторів 
та високотехнологічних компаній (Microsoft, Amazon, 
Alphabet, Alibaba, Facebook, Apple)

4. Оцифрування даних та 
підвищення інтеропера-
бельності реєстрів

повна цифровізація наявних реєстрів
оптимізація кількості реєстрів
впровадження у реєстрах комплексних систем захис-
ту інформації
оптимізація програмно-технічних комплексів базових 
державних електронних реєстрів
розроблення проекту закону щодо оптимізації існуючих 
та утворення нових державних адміністративних послуг 
на основі системи інтероперабельності
забезпечення фіксації та логування у реєстрах будь-
яких дій осіб з реєстровою інформацією та/або даними, 
що містяться в реєстрах
здійснення найбільш досконалих та ефективних техніч-
них та технологічних заходів для забезпечення веден-
ня реєстрів
забезпечення ретроспективного доступу до даних, що 
містяться в реєстрах
розроблення проекту закону щодо гарантування 
об’єктивності, актуальності, достовірності, повноти та 
захищеності інформації і даних, що містяться в реєстрі, 
від несанкціонованих змін
презумпція достовірності інформації і даних, що міс-
тяться в реєстрах 
розроблення проекту закону щодо гарантування прав 
правоволодільця на доступ до будь-якої інформації, що 
міститься в реєстрі про нього, приналежні йому майно, 
майнові, правові та інші спеціальні статуси, крім випад-
ків, передбачених законом
розроблення проекту закону щодо гарантування без-
строкового збереження даних, що містяться в реєстрі
захист інформації і даних, що містяться в реєстрі (вклю-
чаючи персональні дані), від несанкціонованого доступу
обов’язковість реєстрації у реєстрах їх об’єктів та вне-
сення інформації та/або даних (змін до них) про зареє-
стровані об’єкти
безперервність внесення до реєстрів інформації про їх 
об’єкти, що змінюється
законність одержання, зберігання, оброблення та поши-
рення (передачі) інформації, що міститься в реєстрі
передача державними підприємствами телекомунікацій-
ної інфраструктури магістральної мережі зв’язку до од-
ного державного оператора
забезпечення захисту об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури
розроблення проекту закону з питань створення забез-
печення функціонування Національного центру резер-
вування державних інформаційних ресурсів, інформа-
ційної системи (платформи) для створення та веден-
ня реєстрів
розроблення проекту закону з питань створення галузе-
вих центрів управління кібербезпекою та відповідних кі-
берінфраструктур

5. Імплементація та по-
кращення сервісів елек-
тронної ідентифікації

розвиток інтегрованої системи електронної ідентифі-
кації
забезпечення взаємодії схем електронної ідентифікації 
на базі інтегрованої системи електронної ідентифікації з 
інформаційними системами органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування

6. Підвищення рівня кі-
бербезпеки

впровадження організаційно-технічної моделі націо-
нальної системи кібербезпеки
розроблення проекту закону щодо створення галузевих 
центрів управління кібербезпекою та відповідних кібе-
рінфраструктур
впровадження нових стандартів у галузі захисту та без-
пеки інформації з урахуванням міжнародних стандартів, 
прийнятих в інших державах, зокрема NIST, ISO, Cobit
забезпечення впровадження операторами та провайде-
рами засобів моніторингу Інтернет-трафіку для прове-
дення оперативно-розшукових заходів уповноваженими 
правоохоронними органами (системи класу DPI)
утворення центрів реагування на кіберінциденти (SOC) 
та центрів обміну інформацією про кібератаки (ISAC)
забезпечення імплементації Конвенції Ради Європи про 
кіберзлочинність, ратифікованої Законом України від 7 
вересня 2005 р. № 2824-IV
визначення кіберкомандування, що здійснюватиме ак-
тивну протидію кібератакам на військові об’єкти та 
об’єкти критичної інфраструктури в мирний та воєн-
ний час

7. Покращення сфери 
електронних платежів

розроблення проекту закону щодо права працівника са-
мостійно обирати банк для отримання заробітної плати
забезпечення повноцінного запровадження умов для 
дистанційного укладення договорів між банками та клі-
єнтами з використанням інноваційних технологічних рі-
шень
внесення змін до законодавства, що регулює викорис-
тання корпоративних платіжних карток для  підтвер-
дження операцій та подання звітності
удосконалення вимог до суб’єктів господарювання що-
до прийому безготівкових платежів
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ДОКУМЕНТИ
За стратегічною ціллю 2 «Трансформація ресурсних секторів економіки у високо-

продуктивні, інтелектуальні та конкурентоспроможні»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Покращення інфра-
структури та регулювання 
Індустрії 4.0

забезпечення реалізації державної та регіональних стра-
тегій розвитку Індустрії 4.0
налагодження трансферу технологій від українських на-
укових установ, наукових парків, лабораторій R&D, а та-
кож від міжнародних центрів та корпорацій до кінце-
вих замовників
утворення мережі найефективніших структурних еле-
ментів екосистеми Індустрія 4.0 — центрів експертизи, 
лабораторій R&D, наукових парків, інкубаторів та аксе-
лераторів стартапів 4.0
утворення технологічних центрів спільного користуван-
ня, які нададуть доступ до таких технологій, як широ-
космуговий Інтернет, Інтернет речей, великі дані (big 
data), та інших для малих та середніх підприємців, які 
не мають змоги інвестувати у високовартісну інфра-
структуру таких технологій
забезпечення розвитку Фонду розвитку інновацій
впровадження програм підтримки малого та середнього 
бізнесу, які спрямовані на підготовку кадрів, освоєння 
та впровадження технологій Індустрії 4.0, програми під-
тримки експорту та інтеграції українських розробників у 
глобальні ланцюги доданої вартості, зокрема створення 
торгової місії Індустрії 4.0
надання пріоритету у просуванні через експортний 
офіс для компаній, які використовують технології Ін-
дустрії 4.0
розроблення проекту закону щодо впровадження по-
даткових пільг для компаній, які запроваджують висо-
котехнологічні рішення, що допомагають робити вироб-
ництво більш екологічним

2. Посилення цифро-
вої трансформації ви-
робництв

впровадження восьми дорожніх карт цифрової транс-
формації ключових індустрій, зокрема в агросекторі, 
машинобудуванні, туризмі, легкій промисловості, хар-
човій та переробній промисловості, енергетиці, гірничо-
добувній промисловості, оборонній сфері
збір інформації про успішні приклади цифрової транс-
формації українського та іноземного бізнесу, поширен-
ня, популяризація та масштабування таких практик

3. Стимулювання пере-
ходу на безготівкові роз-
рахунки

забезпечення використання безготівкових розрахунків у 
закладах освіти, закладах охорони здоров’я тощо
запровадження заходів щодо стимулювання переходу 
на виплату заробітної плати на карткові рахунки
забезпечення рівних конкурентних умов для учасни-
ків ринку у сфері здійснення соціальних, пенсійних ви-
плат та виплат заробітної плати працівникам бюджет-
них установ
забезпечення інсталяції платіжних терміналів у об’єктах 
соціальної інфраструктури і на транспорті загального 
користування в містах — обласних та районних центрах
забезпечення покриття платіжною інфраструктурою 
всіх секторів економіки
розроблення проекту закону щодо скасування готівко-
вого розрахунку у транспорті загального користування
забезпечення повної терміналізації всіх населених пунк-
тів України

4. Стимулювання зрос-
тання електронної ко-
мерції

забезпечення розширення способів здійснення оплати і 
впровадження розрахунку електронними грошима
забезпечення розвитку смарт-логістики та супутніх по-
слуг
забезпечення сприяння розвитку транскордонної елек-
тронної торгівлі шляхом гармонізації відповідних стан-
дартів та правової бази
забезпечення проведення комплексного експертного 
аналізу законодавства України щодо імплементації Ди-
рективи 2000/31/ЄС про електронну комерцію

5. Стимулювання бізне-
су до цифрових форматів 
співпраці

стимулювання повного переходу на електронний доку-
ментообіг між підприємцями та між підприємцями і клі-
єнтами
забезпечення посилення інструментів цифрової іден-
тифікації

За стратегічною ціллю 3 «Трансформація сфер життя в ефективні, сучасні та ком-
фортні»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Посилення цифро-
вої трансформації систе-
ми освіти

забезпечення впровадження національної електронної 
освітньої платформи з можливістю підключення про-
грамного інтерфейсу (далі — API) для всіх незалежних 
приватних освітніх платформ
розроблення стандартів, нормативних документів та ме-
тодичних матеріалів для функціонування платформи
надання навчального контенту, спеціалізованого під 
освітню платформу
створення умов для оптимальної взаємодії між викла-
дачами, видавцями, фахівцями у сфері ІТ
створення інноваційних кластерів із залученням тех-
нічних програм закладів освіти, де відбуватиметься об-
мін знаннями та вироблення технологічних рішень для 
закладів освіти (зокрема швидкісного Інтернету та ма-
шинного навчання)
впровадження програми стимулювання приватних ін-
вестицій у сферу освіти, спрямованих на її цифрові-
зацію
надання відповідного освітнього контенту з урахуван-
ням використання цифрових інструментів
розроблення стандартів, нормативних документів та ме-
тодичних матеріалів для функціонування цифрових ін-
струментів
забезпечення постачання до закладів освіти сучасного 
комп’ютерного обладнання, а також забезпечення ши-
рокосмугового підключення всіх закладів освіти до Ін-
тернету
забезпечення переходу до принципу «гроші ходять за 
дитиною», який створить додаткові стимули для при-
ватних шкіл та розвитку якісних  
STEM-програм (наука, технології, інженерія, математи-
ка) у закладах загальної середньої освіти

2. Розширення та погли-
блення цифрової плат-
форми електронної сис-
теми охорони здоров’я 
(система e-health)

утворення окремого державного агентства, незалежно-
го від МОЗ, що дасть змогу забезпечити незалежність 
розвитку системи e-health від політичної кон’юнктури
утворення єдиного центру збереження та обробки да-
них для об’єднання всіх медичних даних
забезпечення досягнення повної інтероперабельнос-
ті медичних даних (на рівні законодавства, методоло-
гії, технології)
забезпечення сприяння об’єднанню деперсоналізованих 
медичних даних
забезпечення передачі «клієнтської сторони інтерфейсу 
користувача» (front-end) системи  
e-health Єдиному державному веб-порталу електронних 
послуг «Портал Дія» та юридичним особам приватної 
власності з метою створення конкурентних додатків для 
спостереження за станом здоров’я
забезпечення постачання до закладів охорони здоров’я 
сучасного комп’ютерного обладнання, а також забезпе-
чення широкосмугового підключення всіх закладів охо-
рони здоров’я до Інтернету
імплементація стандартів GDPR (Загальний регламент 
захисту даних) для захисту даних системи
гармонізація національної системи e-health з європей-
ськими медичними системами
запровадження дослідження історії пацієнта (діагно-
зів та призначень) для діагностики та аналізу поми-
лок лікарів

забезпечення впровадження власної аналітики системи 
e-health та відкритого API деперсоналізованих медич-
них наборів даних
забезпечення інтеграції всіх закладів охорони здоров’я 
до єдиної системи
впровадження бази даних з критичною інформацією 
про пацієнтів та її інтеграція з системою e-health
забезпечення безпечного та надійного способу підклю-
чення до бази даних працівників екстрених служб з ви-
користанням найпоширеніших ідентифікаторів (пас-
порт, ID-картка)
забезпечення наповнення бази даних працівників екс-
трених служб критично важливою медичною інформа-
цією про пацієнтів

3. Збільшення кількос-
ті соціальних послуг, що 
надаються он-лайн та по-
кращення рівня їх якості

утворення Єдиної інформаційної системи соціальної 
сфери для адміністрування державної соціальної під-
тримки як розширення і продовження оновленого про-
екту «Е-Сошал»
впровадження Єдиної інформаційної системи соціаль-
ної сфери як спільного проекту Мінсоцполітики та Мін-
цифри і повна інтеграція Єдиної інформаційної систе-
ми соціальної сфери із Єдиним державним веб-портом 
електронних послуг «Портал Дія»
надання можливості використання Єдиної інформацій-
ної системи соціальної сфери як державними органами, 
так і іншими операторами
утворення підрозділу при Мінсоцполітики для генерації 
та аналізу інформації про соціальні видатки, отриманої 
з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери
забезпечення контролю за цільовим використанням со-
ціальних видатків за допомогою Єдиної інформацій-
ної системи соціальної сфери і прийняттям рішень що-
до їх оптимізації
впровадження Єдиного державного реєстру ветера-
нів війни, інформаційно-аналітичної системи обліку 
для адміністрування потреб ветеранів (персональний 
електронний кабінет ветерана), системи інформаційних 
сервісів «е-Ветеран»

За стратегічною ціллю 4 «Створення нових можливостей для реалізації людсько-
го капіталу, розвитку інноваційних, креативних та «цифрових» індустрій і бізнесу»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Підвищення рівня циф-
рових навичок громадян

впровадження ефективних курсів цифрової освіти до 
освітніх програм загального середнього та вищого рів-
нів освіти
підтримка приватних та комунальних ініціатив щодо цифро-
вих навичок у неформальній освіті
впровадження посади цифрових консультантів для грома-
дян в усіх державних органах, які переводять свої послуги в 
електронний чи онлайн-формати
створення якісної системи навчання цифрових компетенцій 
для всіх груп населення, які мають порівняно низькі циф-
рові навички (зокрема особи пенсійного віку, мешканці сіл), 
створення в системі освіти програм різного рівня складності 
для дорослих щодо опанування цифрових компетентностей
забезпечення максимального охоплення курсами з цифро-
вих навичок, які доступні не на цифрових платформах

2. Підвищення рівня про-
фесійних та спеціалізова-
них цифрових навичок

розширення кількості платформ для підвищення квалі-
фікації вчителів у приватних, державних та комунальних 
закладах освіти, спрощення доступу до них
забезпечення проведення масштабної промоутерської 
кампанії серед учителів щодо курсів з цифрових навичок, 
які вони можуть обирати в межах обов’язкового підви-
щення кваліфікації
забезпечення проведення кампанії з підвищення обізна-
ності лікарів про функціонал наявних цифрових інстру-
ментів
впровадження спеціалізованих курсів для лікарів з ово-
лодіння інструментами систем e-health,  
e-ambulance (електронна система швидкої медичної до-
помоги), e-prescription (електронний рецепт) та телеме-
дицини
включення професійних цифрових навичок до 
обов’язкових кваліфікаційних вимог для медичних пра-
цівників
забезпечення проведення кампанії з підвищення обізна-
ності про важливість застосування цифрових інструмен-
тів у бізнесі
забезпечення проведення серії семінарів і конференцій 
для представників малого та середнього бізнесу із розви-
тку цифрових компетенцій
впровадження єдиної методології оцінки цифрових на-
вичок
включення до програми підвищення кваліфікації та під-
готовки державних службовців програм із розвитку циф-
рових навичок
розроблення спеціалізованих онлайн-курсів за напряма-
ми роботи державних службовців 
включення вимог законодавства з питань надання адміні-
стративних послуг в електронній формі до кваліфікацій-
них вимог до державних службовців
створення офлайн-курсів, буклетів чи курсів на телеба-
ченні з базових навичок цифрової грамотності для окре-
мих груп населення (осіб пенсійного віку, мешканців се-
лищ та сіл)
впровадження базової цифрової компетенції з 
обов’язковою вимогою для працівників у сфері освіти
впровадження обов’язкових спеціалізованих освіт-
ніх програм для медичних працівників (як до навчаль-
них планів студентів, так і до програм підвищення ква-
ліфікації)
створення єдиної структури цифрових навичок (Digital 
Competence Framework — Концепція цифрової компетен-
ції), яка слугуватиме дорожньою картою розвитку циф-
рових навичок для малого та середнього бізнесу
оновлення освітніх програм на всіх рівнях освіти та вклю-
чення розвитку цифрових компетенцій до ключових, яки-
ми повинні володіти представники різних професій
створення системи матеріальних стимулів для заохочен-
ня освоєння цифрових навичок у сфері адміністратив-
них послуг

3. Розширення переліку 
цифрових професій

оновлення державного замовлення в закладах вищої 
освіти відповідно до нових професій

4. Синхронізація держав-
них даних на всіх рівнях

розроблення проекту закону з питань уніфікації та стан-
дартизації типових ділових процесів в державних орга-
нах та органах місцевого самоврядування
підключення що найменше 25 реєстрів до систе-
ми електронної взаємодії між державними реєстрами 
«Трембіта»

5. Підвищення прозорос-
ті місцевих та державних 
бюджетів

стимулювання відкриття інформації про формування та 
затвердження бюджетів міських територіальних громад 
та бюджетів об’єднаних територіальних громадах
стимулювання створення інструментів онлайн-коменту-
вання, схвалення, пропозицій щодо бюджету від грома-
дянського суспільства

6. Покращення процесу 
збору, обробки та доступ-
ності статистичної  
інформації

координація діяльності щодо збору та обробки даних із 
забезпеченням їх порівняння
забезпечення належного рівня роз’єднання даних, що 
стосуються населення (за статтю, віковими групами, на-
явністю інвалідності, місцем проживання тощо)
забезпечення покращення якості готових статистичних 
продуктів (звітів, наборів даних)
забезпечення відкритості даних для державних органів, 
дослідницьких центрів та закладів вищої освіти
модернізація системи обробки інформації
залучення більшої кількості кваліфікованих кадрів, 
збільшення окладів та інвестування в закупівлю техніч-
них засобів
гармонізація методології та стандартів збору інформації 
з відповідними стандартами ЄС

7. Підвищення якості  
державних електронних 
сервісів

забезпечення ведення Національного реєстру електро-
нних інформаційних ресурсів
розроблення проекту закону щодо переведення всіх ад-
міністративних послуг в он-лайн
розширення функціоналу Єдиного державного веб-
порталу електронних послуг «Портал Дія» на гіперло-
кальні та міжнародні сервіси
гармонізація українських систем електронної ідентифі-
кації (електронний підпис) з європейськими, взаємне 
визнання електронних підписів із країнами ЄС
розроблення проекту закону щодо пришвидшення елек-
тронних перевірок та валідації даних для реєстрації та 
ліквідації бізнесу
впровадження системи проведення моніторингу та оцін-
ки якості адміністративних послуг, що надаються че-
рез різні канали
автоматизація відповіді на типові звернення (можли-
вість робити витяги, запити щодо об’єднаних даних то-
що)
розроблення проекту закону щодо впровадження  
е-резидентства

8. Покращення інструмен-
тів е-демократії

розроблення проекту закону з питань забезпечення 
впровадження електронного голосування
забезпечення підвищення рівня участі громадян у про-
цесі державного управління шляхом популяризації ін-
струментів е-демократії, формування навичок для їх ви-
користання
здійснення заходів з підвищення кваліфікації держав-
них службовців і посадових осіб місцевого самовря-
дування з питань використання в роботі інструментів 
е-демократії
забезпечення підвищення рівня цифрової грамотності 
та подолання цифрової нерівності, посилення спромож-
ності всіх громадян брати участь в е-демократії
забезпечення подолання технічних та організаційних пе-
решкод доступу та використання інструментів  
е-демократії

9. Гармонізація сервісів 
електронної ідентифікації

розроблення проекту закону щодо врегулювання питань 
сумісного транскордонного електронного підпису
розроблення нового плану реалізації Стратегії кібербез-
пеки України, який буде враховувати вимоги Директиви 
Європейського парламенту і Ради ЄС 2016/1148 про за-
ходи для високого спільного рівня безпеки мережевих 
та інформаційних систем на території ЄС (NIS)
гармонізація з Регламентом Європейського Парламенту 
і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію 
та довірчі послуги для електронних транзакцій на вну-
трішньому ринку (eIDAS) (регламент ЄС щодо електро-
нної ідентифікації), розвиток електронних транскордон-
них довірчих послуг

10. Посилення міжнарод-
ного обміну інформацією

забезпечення реалізації пілотного проекту обміну дани-
ми між державними електронними реєстрами держав 
— членів ЄС та України, що містять інформацію про 
юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців у рамках 
The once-only principle project (Єдиний принцип — кон-
цепція електронного уряду)
впровадження та сприяння спільним моделям опису та 
каталогізації адміністративних послуг в Україні

11. Гармонізація цифро-
вого законодавства

розроблення проекту закону щодо внесення необхід-
них змін до Закону України «Про електронну комер-
цію» та імплементація положення Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС щодо цифровізації і функціонуван-
ня цифрового ринку
забезпечення імплементації Стратегії інтеграції до Єди-
ного цифрового ринку ЄС та плану заходів з її виконан-
ня («дорожньої карти»), розробленої відповідно до До-
датка XVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
сприяння розвитку місцевого краудфандингу та за 
принципом «рівний рівному» (peer-to-peer) у рамках 
програми EU4Digital шляхом гармонізації правової бази 
України із законодавством ЄС і підтримування інтеграції 
до європейських платформ і мереж

12. Включення до міжна-
родної цифрової інфра-
структури

долучення до проектів «Цифрова магістраль трьох мо-
рів»
забезпечення інтеграції та обміну даними з платфор-
мами ЄС щодо життєзабезпечення (медицина, громад-
ська безпека)

13. Затвердження  
та імплементація  
цифрових прав

забезпечення гармонізації цифрових прав з найкращи-
ми практиками ЄС

Цільові індикатори — 2030

За стратегічною ціллю 1 «Акселерація економічної діяльності»:
збільшення частки активних користувачів високошвидкісного Інтернету серед 

громадян до 95 відсотків;
збільшення частки автомобільних доріг та залізничних колій покритих технологі-

ями мобільного Інтернету до 99 відсотків;
збільшення обсягу безготівкових операцій до 95 відсотків загальної кількості усіх 

операцій;
підвищення рівня цифрової ідентифікації та технічних можливостей користуван-

ня довірчими послугами серед громадян та суб’єктів економічної діяльності до 99,9 
відсотка;

підвищення рівня використання хмарних технологій та віртуалізації для 90 від-
сотків бізнесу;

забезпечення цифрового суверенітету: створення п’яти локальних операторів із 
потужностями класу Tier 3 та 4;

підвищення рівня взаємодії бізнесу з бізнесом і громадян із бізнесом — на 99 від-
сотків електронна взаємодія;

підвищення рівня взаємодії між бізнесом та громадянами із державою — 99 від-
сотків електронна взаємодія;

зростання внутрішнього ринку електронної комерції не менше 100 відсотків на рік 
та не менше 30 відсотків на рік зростання внутрішнього ринку споживання цифро-
вої продукції та продукції ІТ.

За стратегічною ціллю 2 «Трансформація ресурсних секторів економіки у високо-
продуктивні, інтелектуальні та конкурентоспроможні»:

підвищення рівня зростання промислового сектору до 25 відсотків на рік;
підвищення рівня зростання високотехнологічних промислових сегментів до 30 

відсотків на рік;
створення п’яти національних інкубаторів та 10 кластерів промислових високо-

технологічних сегментів;
збільшення кількості експортерів промислової високотехнологічної  продукції до 

300;
входження до топ-3 експортерів цифрової продукції та послуг (цифрова інду-

стрія);
створення більше 300 000 нових робочих місць;
утворення 15 нових індустрій (технологічні (techs), bigdata, швидкісний Інтернет, 

так звані «проривні» індустрії);
отримання додатково 3—5 млрд. доларів США на рік від інвестиційних проектів;
досягнення 20-кратного зростання кількості підприємств, що випускають цифро-

ві продукти.
За стратегічною ціллю 3 «Трансформація сфер життя в ефективні, сучасні та ком-

фортні»:
забезпечення переходу на цифрові платформи управління — 200 міст;
збільшення частки цифрових процесів шляхом підключення до Інтернету та сер-

віс-орієнтації в таких сферах, як освіта, медицина, транспорт, туризм, екологія, со-
ціальне забезпечення, громадська безпека, державне управління, до 99 відсотків.

За стратегічною ціллю 4 «Створення нових можливостей для реалізації людсько-
го капіталу, розвитку інноваційних, креативних та «цифрових» індустрій і бізнесу»:

збільшення частки громадян, що мають доступ до цифрових інфраструктур і 
платформ до 95 відсотків;

збільшення частки населення та домогосподарств, у яких є комп’ютерна техніка, 
до 80 відсотків і 90 відсотків відповідно;

збільшення чисельності громадян із базовими цифровими компетентностями до 
75 відсотків;

забезпечення підвищення рівня надання понад 125 електронних послуг до стадій 
3—4 (за Методологією ООН);

реалізація токенізації природних ресурсів на 50 відсотків щодо діючих та перспек-
тивних родовищ;

збільшення кількості фрілансерів на 1 млн. осіб;
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збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб до бюджету за ра-

хунок кратного зростання ВВП та доданої вартості промислової продукції та послуг 
у 10-кратному розмірі;

забезпечення доступності цифрових технологій для 99 відсотків населення з ма-
лозахищених верств;

створення більше 100 нових цифрових професій та відповідних освітніх програм 
у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової перед-
вищої та вищої освіти;

досягнення рівня 80 відсотків STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти.
Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу забезпечити цифровізацію економі-
ки та інших сфер життя та сприяти пришвидшенню економічного зростання  в ре-
зультаті:

зростання продуктивності праці та компетенцій громадян;
зменшення транзакційних витрат для громадян шляхом підвищення доступності 

адміністративних та соціальних послуг;
зростання доступу до ринку праці та електронної комерції;
цифрової гармонізації з іншими країнами та включення у глобальні виробничі 

ланцюги.
Напрям 19. Культурно-ціннісна трансформація України 

Загальні положення: візія та стратегічні цілі
Візія напряму: Україна — країна відповідальних громадян, які прагнуть розви-

тку, країна винахідників і творців, сприятливе середовище для збереження і розви-
тку культурних людей.

Стратегічні цілі за напрямом:
створення умов для встановлення об’єднальної культурної парадигми в Україні;
поширення та захист загальновизнаних людських цінностей.

Аналіз культурно-ціннісної трансформації України:  
висновки та ключові аспекти

Висновок 1. В Україні необхідно забезпечити дотримання прав і свобод кожно-
го громадянина.

Результати опитування World Values Survey 2020 (Дослідження цінностей світу) 
дозволяють охарактеризувати ставлення громадян України до ключових цінностей, 
формальних та неформальних інститутів суспільства. Зокрема для українців сім’я 
посідає перше місце в житті за важливістю: 86,3 відсотка визнали її для себе дуже 
важливою, а ще 13 відсотків — скоріше важливою. Релігія є важливою для двох тре-
тин українців: 23,6 відсотка назвали її дуже важливою та 43,1 відсотка — скоріше 
важливою. Політика в цьому списку посідає останнє місце: вона дуже важлива для 
8,7 відсотка та скоріше важлива — для 22,3 відсотка.

Зберігаються гендерні стереотипи щодо ролі жінок і чоловіків у житті суспільства. 
На питання про те, чи діти страждають, коли мати працює заради заробітку, 58,1 від-
сотка висловили згоду, у 2011 році таких було 36 відсотків. Третина українців пого-
дилися з тим, що у разі, коли жінка заробляє більше грошей, ніж чоловік, це викли-
кає проблеми. Майже 45 відсотків погодилися з тим, що загалом чоловіки краще від-
повідають ролі політичних лідерів, ніж жінки, а ще 43,7 відсотка погодилися, що чо-
ловіки є кращими керівниками бізнесу, ніж жінки. Позитивною тенденцією є те, що 
згода з цими твердженнями знизилася в 2020 році, можливо, в результаті проведе-
них кампаній та розширення політичного представництва жінок.

Важливість життя в демократичній Україні є порівняно високою, однак є меншою 
за європейські показники. Так, в Україні показник важливості демократичності мен-
ший на 14 відсотків, ніж у Німеччині, на 10 відсотків менший, ніж у Польщі, майже од-
наковий з показником у Румунії. Важливо, що порівняно з 2011 роком в Україні зріс 
показник оцінки демократичності держави — за 10-бальною шкалою 29,2 відсотка 
опитаних зазначили показник 7 і вище, це дані порівняно з 21,9 відсотка у 2011 році.

Спостерігається розділеність суспільства щодо реформування (47,2 відсотка), 
консервації (32,7 відсотка) та революції (12,6 відсотка). Надаючи відповідь про ба-
чення подальшого розвитку нашого суспільства, майже половина українців (47,2 від-
сотка) вважає, що воно має бути поступово змінено шляхом реформування, третина 
(32,7 відсотка) висловилася за необхідність надійного захисту сучасного суспільства 
від впливу руйнівних сил, ще 12,6 відсотка готові до радикальних змін шляхом рево-
люційних перетворень. Щодо поваги до прав людини та участі громадян в управлінні 
державними справами в Україні показники зросли з 2011 до 2020 року, на думку рес-
пондентів — відповідно на 11 та 28 відсотків.

Висновок 2. Необхідно забезпечити економічну свободу громадянина.
Показник довіри до інших людей в Україні виріс на 7 відсотків з 2011 року, набли-

зившись до рівня Литви (31,7 відсотка) та перевищивши рівень Угорщини (27,2 від-
сотка) і Польщі (24,1 відсотка). Дві третини опитаних в Україні (67,3 відсотка) нато-
мість вважає, що потрібно бути дуже обережними у стосунках з людьми, однак част-
ка тих, хто поділяє таку думку, знизилася порівняно з 2011 роком (70,3 відсотка).

Показник оцінки впливу на своє життя зменшився порівняно з 1996 роком, коли 
про це заявляла третина (32 відсотки) респондентів. Протягом наступних 10 років си-
туація дещо покращувалася і в 2006 р. кількість тих, хто вважав, що ніяк не впливає 
на своє життя, була найнижчою за останні 24 роки — 17 відсотків. Частка тих, хто 
вважав, що незалежність у виборі та визначенні власного життєвого шляху була най-
вищою у 2006 і 2011 роках — 55 та 52 відсотки відповідно. Середній показник у 2020 
р. за 10-бальною шкалою був 6,2 бала. Згідно з даними останньої хвилі опитування 
Світового дослідження цінностей, найбільше респондентів, які вважають, що неза-
лежні у своєму виборі, проживають у Фінляндії (82,6 відсотка), Швеції (82,2 відсотка) 
та Данії (81,4 відсотка), а найменше у Греції — 44,9 відсотка.

Зберігається високий рівень патерналістських установок, який зменшується ду-
же і дуже повільно — майже половина респондентів (49,4 відсотка — сума відпові-
дей від 1 до 4 балів) тією чи іншою мірою поділяють точку зору, що держава повинна 
нести більше відповідальності за те, щоб всі громадяни були забезпечені. Натомість 
22,4 відсотка підтримали думку, що люди самі повинні нести більше відповідальнос-
ті за те, щоб себе забезпечити (сума відповідей від 7 до 10 балів), але в цьому питан-
ні спостерігається позитивна тенденція, адже в 2011 році з цим твердженням пого-
джувалися лише 12 відсотків.

Лише 41,3 відсотка вважає, що наполеглива праця забезпечує успіх. Частка тих, 
хто вважає, що до успіху ведуть удача і зв’язки, суттєво не змінилася: 30 відсотків 
у 2011 році і 32 відсотки у 2020 році. Разом з тим чисельність людей, що визнача-
ють роботу як важливий фактор у житті, зменшилася на 7,4 відсотка порівняно з 
1996 роком.

Висновок 3. Необхідно створити умови для розвитку патріотизму, довіри до влади 
шляхом збільшення державної спроможності.

Зафіксовано зростання частки тих, хто пишається громадянством України. За да-
ними 1996 року, кумулятивно 61 відсоток пишалися громадянством (23 відсотки від-
повіли, що дуже пишаються, та 38 відсотків — скоріше пишаються). За даними 2020 
року — 82,2 відсотка (34,7 відсотка — дуже пишаються та 47,5 відсотка — скорі-
ше пишаються). Слід зазначити, що опитування проводилося у серпні, коли Украї-
на святкує День незалежності, і святкування могло вплинути на посилення патріо-
тичних настроїв.

Довіра до державних інститутів серед населення дуже низька. Органам судової 
влади, Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України довіряє тільки приблиз-
но один з п’яти опитаних, при цьому довіра до всіх цих інститутів знизилася порівня-
но з 2011 роком. Однак довіра до Збройних Сил та до релігійних організацій фіксу-
ється на високому рівні — 74,4 та 72,6 відсотка відповідно.

Критично низькою є і довіра до політичних партій — 19,1 відсотка, що ставить під 
загрозу розвиток демократичного суспільства та репрезентацію інтересів населення.

Більшість населення в Україні дає досить негативну оцінку діяльності Верховної 
Ради України через незгоду з низкою позитивних тверджень щодо діяльності Вер-
ховної Ради України. Зокрема, тільки 8,3 відсотка згодні, що Верховна Рада Украї-
ни загалом компетентна та ефективна, а не згодна з цим понад половина опитаних 
(58,1 відсотка). Переважна більшість українців (71,4 відсотка) не погоджується, що 
Верховна Рада України вільна від корупції, і тільки 4,2 відсотка вважають, що вільна.

Оцінка діяльності Кабінету Міністрів України також досить критична, хоча пози-
тивні оцінки трапляються дещо частіше, ніж для Верховної Ради України. Зокрема, 
8,5 відсотка опитаних згодні, що в цілому Кабінет Міністрів України компетентний та 
ефективний (55,7 відсотка з цим не згодні). Разом з тим, що Кабінет Міністрів Укра-
їни намагається якнайкраще служити державі, згодні 7,4 відсотка, а не згодні — дві 
третини опитаних (62,7 відсотка). Приблизно однакові частки опитаних вважають, що 
робота Кабінету Міністрів України відкрита і прозора (6,2 відсотка), що Кабінет Мі-
ністрів України виконує свої обов’язки дуже добре і діє в інтересах громадян (по 6,1 
відсотка); однак двоє з трьох опитаних не згодні з цими твердженнями. Найнижчий 
рівень згоди серед опитаних щодо того, що Кабінет Міністрів України є вільним від 
корупції (5,6 відсотка згодні і 70,1 відсотка не згодні).

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення умов для встановлення об’єднувальної 

культурної парадигми в Україні»:
низький рівень організації та координації культурних інституцій;
необхідність прямого субсидування розвитку галузі;
низька орієнтація на креативний розвиток та упізнаваність експертів;
обмеженість аудиторії (споживачі культурних продуктів);
сегрегація (часткова наявність понять високої та масової культури).
За стратегічною ціллю 2 «Поширення та захист загальновизнаних громадяноут-

ворювальних цінностей»:
переважання цінностей, що стосуються виживання та традиціоналізму в питаннях 

особистої економічної свободи, правопорядку і суспільного устрою;
низька підтримка інститутів громадянського суспільства;
недостатній безбар’єрний простір для всіх суспільних груп населення в різних 

сферах життя людини.

Стратегічний курс культурно-ціннісної трансформації
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення умов для встановлення об’єднувальної 

культурної парадигми в Україні»: 

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Розвиток громадян-
ського суспільства

формування розуміння культурного розмаїття Украї-
ни та її регіонів, особливостей формування та реалізації 
громадянської ідентичності
створення умов для фінансової стійкості інститутів гро-
мадянського суспільства
створення умов для делегування повноважень органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування 
інститутам громадянського суспільства

2. Розвиток наукових  
та освітніх інститутів 

створення алгоритмів інтеграції наукових розробок у 
документи публічної політики
реалізація програми медіаграмотності в моделі держав-
но-приватного партнерства
підвищення якості культурного змісту середньої та ви-
щої освіти

3. Розвиток соціального 
підприємництва

створення умов для розвитку соціального підприємни-
цтва як медіатора вирішення суспільних проблем
поширення моделі та кращих практик соціального під-
приємництва на соціокультурну сферу з метою підви-
щення її життєздатності
сприяння промоції та заохоченню соціальних змін і по-
зитивних моделей поведінки шляхом розширення мі-
крофінансових стимулів для соціального підприємни-
цтва
створення гнучких та ефективних податкових умов для 
ведення соціального підприємництва

За стратегічною ціллю 2 «Поширення та захист загальновизнаних людських цін-
ностей»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Розвиток 
об’єднувальної державної 
ціннісної політики

розширення пантеону героїв та національних символів, 
які посилюють спроможність суспільства до позитивно-
го самосприйняття
заохочення культури діалогу та мобільності для форму-
вання нових партнерств
поширення кращих практик співіснування різних спільнот

2. Розвиток ціннісно-
го підходу до ведення 
бізнесу

утворення та забезпечення ефективного функціонуван-
ня Ради доброчесності за участю представників органів 
державної влади, територіальних громад і бізнесу
поширення кращих практик успішного державно-при-
ватного партнерства, спрямованих на створення спіль-
ного добробуту

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Забезпечення умов для встановлення об’єднувальної 

культурної парадигми в Україні»:
усвідомлення своєї ідентичності та прийняття інакшості інших спільнот щонай-

менше 40 відсотками громадян;
залучення до культурних практик понад 65 відсотків дорослого населення;
забезпечення самоорганізації, представництва та захисту інтересів і прав для що-

найменше 60 відсотків громадян через інститути громадянського суспільства;
досягнення фінансової сталості 60 відсотків інститутів громадянського суспіль-

ства;
наявність відповідальної за культурну трансформацію ефективної інституції;
зростання частки самозабезпеченості діяльності організацій у культурній галузі;
потроєння кількості проектів, що реалізуються через краудфандинг;
створення екосистеми співтворення культурного продукту споживачами;
зростання втричі частки прикладних досліджень і розробок у науковій діяльності, 

зокрема на етапах прототипування, дизайну та запуску інноваційних продуктів (ста-
дії TLR 8—10);

подвоєння кількості соціальних інновацій фругального типу, розроблених у рам-
ках партнерства держави, бізнесу, науки та інститутів громадянського суспільства.

За стратегічною ціллю 2 «Поширення та захист загальновизнаних людських цін-
ностей»:

подвоєння частки бізнесу, що визначає підхід до бізнесу та права людини як важ-
ливий елемент провадження діяльності;

стратегія доброчесності входить до топ-5 пріоритетів у 50 відсотків бізнесу;
взаємодія суспільства за принципами екологічності буття та гендерної рівності.

Очікувані результати за напрямом
Досягнення стратегічних цілей дасть змогу створити сприятливе середовище для 

розвитку громадян в результаті:
дослідження культурного розмаїття України та її регіонів, особливостей форму-

вання та реалізації громадянської ідентичності;
створення умов для зміни парадигми усвідомлення буття з патерналістично реак-

тивного до етичного та вільного співтворення через розроблення та поширення опи-
су успішності, спроможності та емоційної стійкості у світі нестабільності, невизначе-
ності, складності та неоднозначності;

стимулювання діяльності відповідального та доброчесного бізнесу, який сфоку-
сований на створенні спільного добробуту;

кардинальної зміни парадигми освіти (навчання протягом життя) та розвитку ін-
новацій через наукові відкриття;

стимулювання розвитку соціального підприємництва, що є рушієм соціальних ін-
новацій, які дають змогу ефективно сприймати суспільні виклики.

Напрям 20. Якість життя 
Загальні положення: візія та стратегічні цілі

Візія напряму: Україна — країна освічених, здорових, талановитих, всебічно роз-
винених та захищених громадян із високим рівнем добробуту.

Стратегічні цілі за напрямом:
створення інклюзивного, інноваційного та освіченого суспільства, в якому грома-

дяни мають рівні права та можливості для розвитку свого таланту протягом життя;
створення сприятливої екосистеми для реалізації культурного потенціалу, ефек-

тивного використання економічного потенціалу культурної спадщини;
створення безпечного довкілля для населення;
забезпечення високого рівня здоров’я та високих показників тривалості життя і 

тривалості здорового життя;
забезпечення рівних прав та можливості для кожного, інклюзії та безбар’єрності, 

високого рівня соціального захисту для гідного життя; підвищення рівня зайнятос-
ті жінок і чоловіків відповідних вікових груп та скорочення розриву в оплаті праці жі-
нок і чоловіків;

створення належних умов та забезпечення доступності для занять фізичною куль-
турою і спортом.

Аналіз сфери якості життя: висновки та ключові аспекти
Висновок 1. Сфера освіти має ряд системних проблем, що потребують розв’язання 

шляхом проведення комплексних перетворень.
Витрати на освіту в Україні за 2017 рік становили близько 6,1 відсотка ВВП дер-

жави — 6,9 млрд. доларів США. В абсолютному виразі державні витрати на освіту в 
Україні у 2017 році були на 85 відсотків менші, ніж у Туреччині і на 71 відсоток мен-
ші, ніж у Польщі.

Загалом 1,4 відсотка закладів дошкільної освіти, 1,9 відсотка закладів середньої 
освіти та 18 відсотків закладів вищої освіти перебувають у приватній власності. Ме-
режа закладів дошкільної освіти не спроможна забезпечити всіх охочих дітей місця-
ми. Так, наприкінці 2019 року показники охоплення дітей дошкільного віку (3—5 ро-
ків) закладами дошкільної освіти в Україні становили 76,4 відсотка: у містах — 86,8 
відсотка, у сільській місцевості — 56,4 відсотка. Мережа шкіл є неефективною та ха-
рактеризується великою кількістю малокомплектних закладів. Лише 2,5 відсотка за-
кладів із чисельністю менше ніж 50 учнів розташовані в містах, решта 97,5 відсотка 
— сільські школи. При цьому у великих містах школи часто переповнені. Мережа за-
кладів професійної (професійно-технічної) освіти скоротилася з 968 у 2013 році до 
723 станом на початок 2020 року.

Україна належить до найосвіченіших суспільств у світі з коефіцієнтом валового 
загального охоплення вищою освітою (GER) 83 відсотки. Проте якість і зміст навчан-
ня часто не відповідають потребам ринку праці.

За рейтингом Індексу процвітання Легатум (Legatum Prosperity Index), що фокусу-
ється на охопленні навчальними послугами на всіх рівнях та якості (початкова шко-
ла — вища освіта), Україна посідає 37 місце, що нижче за Польщу (34 місце) та Ізра-
їль (25 місце), однак вище, ніж Румунія (61 місце) і Туреччина (80 місце) у зв’язку з 
більш низьким рівнем охоплення послугами в цих державах.

Висновок 2. Державна політика у сфері культури, охорони культурної спадщини 
реалізується безсистемно, що призводить до низького рівня споживання культур-
ного продукту населенням та неефективного використання економічного потенціа-
лу культурної спадщини.

Витрати на культуру в Україні в 2018 році становили 0,1 відсотка ВВП. В абсолют-
них показниках витрати на культуру в Україні становили 217 млн. доларів США, що в 
12 разів менше за Словаччину та майже в 70 разів менше за Польщу.

Згідно з дослідженням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціоло-
гії у 2018 та 2020 роках, близько 50 відсотків населення взагалі не відвідує культур-
но-мистецькі заходи та не користується культурними послугами. За результатами 
опитування дорослого населення в Україні (жовтень 2018 року), більш як одна трети-
на населення не може забезпечити власні культурні потреби та/або в них немає до-
ступу до якісних культурних послуг.

Існує тенденція щодо зниження спроможності базової мережі культурних закла-
дів надавати якісні та потрібні для населення культурні послуги. З 1991 до 2017 року 
ліквідовано чи реорганізовано 34 відсотки бібліотек, 31 відсоток клубів, 15 відсотків 
мистецьких шкіл, що призвело до зниження рейтингу України за індексом розвитку 
людського капіталу із 47 (1991 рік) до 88 місця (2017 рік).

За період з грудня 2015 до березня 2019 року середньооблікова кількість штатних 
працівників сфери культури, зайнятих у закладах культури, знизилася із 1,7 відсотка 
до 1,5 відсотка і має стійку тенденцію до подальшого зниження.

Функціонування української мови як єдиної державної в Україні не відповідає цьо-
му статусу. Так, за даними дослідження, проведеного соціологічною групою «Рей-
тинг» у грудні 2018 року, 89 відсотків опитаних зазначили, що є українцями за наці-
ональністю, при цьому лише 47 відсотків опитаних зазначили, що розмовляють вдо-
ма українською мовою.

За рейтингом Культурного впливу Індексу найкращих країн (Best Countries Index), 
який вимірює поняття культурної значущості з точки зору розваг, моди, щастя, впли-
вовості культури, сучасності, престижності та трендовості, Україна посідає 56 місце, 
що нижче, ніж Польща (47 місце), Чехія (48 місце) та Ізраїль (44 місце).

На території України розташовано близько 170 000 об’єктів культурної спадщини, 
які перебувають на державному обліку, 65 історико-культурних заповідників, шість 
унікальних культурних об’єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕС-
КО, які мають виняткову загальнолюдську цінність. В Україні 401 населений пункт по-
становою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 «Про затверджен-
ня Списку історичних населених місць України» (Офіційний вісник України, 2001 р., 
№ 31, ст. 1402) визначено історичним населеним місцем. Цей потужний історико-
культурний потенціал не використовується належним чином як конкурентна пере-
вага України.

Серед ключових проблем, що потребують розв’язання: хаотична забудова істо-
ричних ареалів населених місць, територій об’єктів всесвітньої спадщини, пам’яток 
культурної спадщини та історико-культурних заповідників, що призводить до неми-
нучих втрат історико-культурного потенціалу та незбалансованого розвитку населе-
них місць, коли приватні інтереси превалюють над інтересами громади та позбав-
ляють можливості щодо залучення інвестицій у створення масштабних культурних 
атракцій.

Основною відмінністю для населених пунктів, внесених до Списку історичних на-
селених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
липня 2001 р. № 878, є розроблення у складі генерального плану (як основного ви-
ду містобудівної документації на місцевому рівні, призначеного для обґрунтування 
довгострокової стратегії планування та забудови території такого населеного пункту 
і для уникнення необґрунтованих втручань у традиційний характер середовища істо-
ричних населених місць, протидії штучним інструментам регулювання забудови те-
риторій історичних населених місць) історико-архітектурного опорного плану.

Такий шлях регулювання планування, забудови та іншого використання терито-
рій є цілком виправданим з огляду на підходи до інтегрованого розвитку історичних 
місць, що проголошуються в деяких міжнародних актах. Проте на сьогодні лише 33 
відсотки історичних населених місць України мають містобудівну документацію, що 
відповідає вимогам законодавства. Не розроблено історико-архітектурні опорні пла-
ни у таких потужних мегаполісах, як Харків, Львів, Київ. При цьому Київ і Львів є міс-
цями розташування об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які відповідно до Кон-
венції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини є загальною спад-
щиною людства.

Висновок 3. Сфера охорони довкілля в Україні потребує структурного реформу-
вання в питаннях забезпечення здійснення державної політики.

За інформацією Держстату, відношення витрат на охорону навколишнього при-
родного середовища до ВВП становило: у 2010 році — 1,21 відсотка, у 2019 році 
— 1,1 відсотка, при цьому в структурі витрат на охорону навколишнього природ-
ного середовища кошти з державного та місцевого бюджетів становлять менш як 
10 відсотків.

У 2018 році викиди забруднювальних речовин у повітря від стаціонарних джерел 
дорівнювали 2 508 тис. тонн, викиди від автомобільного транспорту — 138 тис. тонн, 
загальні викиди парникових газів в Україні — 341,9 млн. тонн діоксиду вуглецю, що 
становить 39 відсотків рівня 1990 року. Україні притаманні комплексні проблеми до-
вкілля через незбалансоване використання природних ресурсів та забруднення до-
вкілля внаслідок промислової діяльності. У зв’язку з урбанізацією, розвитком тран-
спортної і промислової галузей відбулося зростання виробництва з високою енер-
го- та ресурсоємністю, впровадження та нарощування потужностей якого здійсню-
валося без застосування відповідних очисних технологій. Це створило значне наван-
таження на довкілля, зокрема забруднення повітря, водойм, ґрунтів, особливо у про-
мислових регіонах.

Україна має один із найнижчих серед європейських держав показників забезпе-
ченості власними водними ресурсами — 1 тис. куб. метрів місцевого стоку на одно-
го жителя (США — 7,4 тис. куб. метрів, Німеччині — 1,9 тис. куб. метрів). Серед єв-
ропейських держав Україна посідає низьке місце за показником щорічної забезпе-
ченості місцевого річкового стоку на одного мешканця, він становить 1,3 — 1,9 тис. 
куб. метрів (для порівняння Франція — 4,6; Польща — 1,7; Німеччина — 1,3 тис. 
куб. метрів).

Лісистість в Україні становить 15,9 відсотка території України (рекомендований 
показник — 18 відсотків). Частка земель природно-заповідного фонду становить 6,8 
відсотка (у державах — членах ЄС у середньому 21 відсоток). Більше половини зе-
мель України (53,9 відсотка) розорані, що є одним з найвищих показників у світі.

У 2018 році в Україні утворилося близько 9 млн. тонн побутових відходів, 2 відсо-
тки з них було спалено на сміттєспалювальному заводі «Енергія», 4,2 відсотки потра-
пило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні заводи і 93,8 від-
сотка було захоронено на полігонах.

Згідно комплексним Індексом екологічних показників (Environmental Performance 
Index) у 2018 році Україна посіла 109 місце. В 2020 році Україна покращила свій по-
казник і посіла 60 місце, поступаючись найближчим сусідам — Словаччині (26 міс-
це), Румунії (32 місце) і Польщі (37 місце). Найгірші показники у сфері якості життя, 
збереження біорізноманіття та екосистем. Існує потреба в удосконаленні державної 
політики в галузі управління та охорони довкілля, природокористування, адаптації до 
зміни клімату та переходу до принципів «зеленої економіки».

Висновок 4. У сфері охорони здоров’я необхідні системні зміни для покращення 
показників здоров’я та тривалості життя громадян.

За інформацією Держстату, Україна витрачає 237 доларів США на громадянина на 
забезпечення надання медичних послуг, що приблизно у 2,7 раза менше, ніж у Поль-
щі, та у 11,5 раза менше, ніж в Ізраїлі.

Показники рівня розвитку системи охорони здоров’я свідчать про кризову ситуа-
цію у сфері охорони здоров’я. За рівнем розвитку здоров’я Україна посідає 114 по-
зицію із 167 у рейтингу Індексу процвітання Легатум (Legatum Prosperity Index), що є 
критичним та потребує фокусу на розвитку цієї сфери. Українці живуть на дев’ять ро-
ків менше, ніж у середньому громадяни ЄС: у 2018 році середня очікувана тривалість 
життя під час народження в Україні була трохи менше 72 років (77 років — жінки, 67 
років — чоловіки), а у державах — членах ЄС — 81 рік. Значний гендерний розрив у 
тривалості життя зумовлений надвисокою смертністю чоловіків працездатного віку, 
зокрема від зовнішніх причин смерті.

Україна посідає одне з перших місць серед країн Європи за захворюваністю на 
ВІЛ. У 2019 році вперше в житті діагноз ВІЛ-інфекція був встановлений 16 405 осо-
бам (16 357 громадян України та 48 іноземців). Показник захворюваності на ВІЛ-
інфекцію в 2019 році становив 42,5 на 100 тис. населення за даними офіційної реє-
страції. Показник охоплення медичним наглядом ВІЛ-позитивних людей у 2019 році 
досяг 82,6 відсотка. На початок 2020 року під медичним наглядом у закладах охоро-
ни здоров’я перебувало 136 130 ВІЛ-позитивних осіб — 355,1 на 100 тис. населення 
та 4 431 дитина з діагнозом ВІЛ-інфекції в стадії підтвердження. Серед вперше заре-
єстрованих осіб у 2019 році: більшість становлять чоловіки (співвідношення чолові-
ків і жінок становить 6 до 4); переважна кількість осіб належить до вікової групи 25—
49 років (78,7 відсотка) та поступово зростає чисельність і відсоток людей віком 50 
років і старше (16,3 відсотка).

Європейський центр з контролю і профілактики захворюваності та Європейське 
регіональне бюро ВООЗ спільно здійснюють посилений епідеміологічний нагляд за 
випадками ВІЛ/СНІДу в 53 країнах Європейського регіону ВООЗ. Держави, що вхо-
дять до зазначеного регіону, розділені на три географічні зони: захід (23 країни), 
центр (15 країн) і схід (15 країн). Показники захворюваності на ВІЛ-інфекцію в захід-
ній частині регіону (23 країни) становить 5,5 на 100 тис. населення та 3,3 на 100 тис. 
населення в центральній частині зазначеного регіону (15 країн).

Рівень охоплення вакцинами DPT-3 (дифтерія — стовбняк — кашлюк) у 2017 ро-
ці становив лише 50 відсотків (один з найгірших результатів серед усіх країн світу). 
Однак за останні роки Україна значно покращила цей показник — у 2018 році він вже 
становив 69,3 відсотка, у 2019 і 2020 роках — 80 відсотків. Також Україна має висо-
кий рівень смертності та інвалідизації внаслідок дорожньо-транспортних пригод: 76 
відсотків травмованих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні помирають на 
догоспітальному етапі, тоді як в ЄС — лише 28 відсотків.
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ДОКУМЕНТИ
Висновок 5. Ефективна соціальна політика, забезпечення рівних прав і можливос-

тей, гідного пенсійного забезпечення є критично важливим для підтримки високого 
рівня життя населення.

Пенсійне забезпечення
У 2019 році державні витрати на пенсійне забезпечення становили 10,5 відсотка 

загального ВВП держави, що відповідає рівню виплат у Німеччині, Польщі та Іспанії. 
Утім попри високі відносні витрати розмір річної середньої пенсії в Україні становить 
лише 1 562 долари США порівняно з 16 650 доларами США в середньому в ЄС, 6 105 
доларами США в Польщі. Ключовою проблемою пенсійної системи було зменшення 
у 2016 році ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування та функціонування пенсійної системи в умовах демографічного тиску і вели-
кої частки тіньового сектору економіки (зайнятості та заробітної плати). Коефіцієнт 
залежності пенсійної системи становить в Україні 91 відсоток, що є одним із найви-
щих у світі (на одного пенсіонера припадає майже один працівник). На державному 
рівні функціонує лише солідарна пенсійна система, накопичувальна система діє ли-
ше в рамках добровільного пенсійного страхування.

Зайнятість та безробіття
В Україні критично низький рівень використання трудових ресурсів. Попри висо-

кий потенціал трудових ресурсів у 2019 році лише 56,3 відсотка українців віком 15 
років і старше належали до робочої сили (до 2019 року — економічно активне на-
селення). Україна має один із найвищих показників безробіття в регіоні Центрально-
Східної Європи. Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією 
МОП) становить 8,6 відсотка, що більше ніж у 2,5 раза перевищує аналогічний показ-
ник у Польщі. Однак протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшен-
ня рівня безробіття з 9,5 відсотка у 2015 році до 8,6 відсотка у 2019 році. Також спо-
стерігається позитивна тенденція щодо підвищення рівня зайнятості населення віком 
20—64 роки з 64,4 відсотка (за статтю: жінки — 59,1 відсотка; чоловіки — 70,2 від-
сотка) у 2015 році до 66,9 відсотка (61,6 відсотка і 72,7 відсотка відповідно) у 2019 
році. При цьому можливості жіночої зайнятості обмежуються непропорційним на-
вантаженням хатньою та доглядовою працею (близько 1,9 млн. жінок віком 15—70 
років не реалізують економічну активність на ринку праці через виконання домаш-
ніх (сімейних) обов’язків).

Особи з інвалідністю як одна із вразливих груп населення перебувають у склад-
них умовах на ринку праці. Станом на 1 січня 2020 року в Україні налічувалося близь-
ко 2,7 млн. осіб з інвалідністю, серед яких понад 1,3 млн. осіб з інвалідністю ІІІ групи, 
які переважно можуть працювати. Водночас кількість працюючих осіб з інвалідністю 
за 2019 рік офіційно становила лише близько 418 тис. осіб.

Соціальні виплати та допомоги
Видатки України на соціальні виплати (без урахування пенсій) становлять понад 

100 млрд. гривень. Порівняно з Німеччиною, Чехією, Угорщиною, Литвою, Польщею 
в Україні цей показник у 8—20 разів менший. При цьому Україна потребує значно 
більше витрат на соціальну допомогу, оскільки кількість громадян, що перебувають 
за межею бідності, в 2—5 разів більша за показники порівнюваних країн.

Молодіжна політика
В Україні одна з найвищих часток молоді віком 15—24 років (16 відсотків — всьо-

го, серед чоловіків — 12 відсотків, жінок — 20 відсотків), що не працює і не навча-
ється, порівняно з іншими країнами регіону. За цим показником Україна в 1,5 ра-
за поступається середньому в Європі та майже в 2 рази — Польщі. Частка молоді у 
структурі населення України становить 25,3 відсотка, що менше за показник ЄС (31 
відсоток), навіть незважаючи на відносно зрілу вікову структуру його населення. Го-
ловні причини зменшення частки молоді — негативний природний приріст населен-
ня та високий рівень еміграції серед молоді.

Рівність прав та можливостей
Ініціативи для подолання дискримінації на ринку праці, а також в інших сферах, 

наприклад скасування у 2018 році переліку заборонених для жінок професій (діяв 
попередні 25 років), дали змогу знизити розрив між середньою заробітною платою 
чоловіків і жінок на 0,5 відсотка у 2019 році порівняно з 2018 роком. У 2020 році 
порівняно з 2019 роком в результаті зростання заробітної плати в системі охорони 
здоров’я зменшення розриву між середньою заробітною платою чоловіків і жінок бу-
ло ще більш значним — 2,3 відсотка.

Разом з тим зберігається високий рівень гендерної сегрегації ринку праці, через 
що жіноча зайнятість зосереджується на посадах нижчого рівня та в менш оплачува-
них видах економічної діяльності.

Важливий вплив на існування гендерного дисбалансу на ринку праці здійснює не-
пропорційне навантаження жінок хатньою та доглядовою працею.

Існування гендерного розриву в заробітній платі призводить до відмінностей у рів-
ні пенсійного забезпечення, внаслідок чого жінки літнього віку стикаються з підви-
щеними ризиками малозабезпеченості.

Також спостерігається низьке представництво жінок у парламенті: лише 20,8 від-
сотка складу Верховної Ради України становлять жінки, що майже в два рази менше 
за середні європейські показники. Водночас цей показник зріс у близько 1,5 раза по-
рівняно з попереднім скликанням.

Суттєвою проблемою залишається не адаптована для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення інфраструктура в містах і селах, через що необхідно 
враховувати аспект безбар’єрності та інклюзії під час ухвалення державної політики 
та в роботі органів місцевого самоврядування.

Висновок 6. Популяризація та поширення здорового способу життя сприятимуть 
зниженню захворюваності населення.

Значна частина населення України веде нездоровий та пасивний спосіб життя, 
практично вся спортивна інфраструктура недоступна для осіб з інвалідністю.

Механізми саморозвитку спорту не функціонують належним чином.
За результатами адміністративної звітності за формою № 2-ФК «Звіт з фізичної 

культури і спорту» за 2019 рік кількість осіб, які охоплені фізкультурно-оздоровчою 
та спортивною діяльністю становить 14,7 відсотка загальної чисельності населення 
держави (2018 рік — 14,3 відсотка, 2017 рік — 13,7 відсотка).

За даними ВООЗ, у 2019 році за рівнем здоров’я українці перебували на 93 міс-
ці із 169 країн світу. В Україні щороку від серцево-судинних захворювань помира-
ють тисячі українців.

Регулярні заняття фізичною культурою допомагають знизити рівень захворюва-
ності серцево-судинної системи до 36 відсотків, зменшити негативний вплив на ор-
ганізм людини шкідливих звичок, підвищити рівень стресостійкості та уникнути про-
явів асоціальної поведінки, сприяти розвитку всіх сфер суспільства.

Виклики і бар’єри на шляху досягнення стратегічних цілей
За стратегічною ціллю 1 «Створення інклюзивного, інноваційного та освіченого 

суспільства, в якому громадяни мають рівні права та можливості для розвитку сво-
го таланту впродовж життя»:

у частині «Дошкільна освіта»:
мережа закладів дошкільної освіти неспроможна охопити всіх дітей дошкільно-

го віку якісними та інклюзивними послугами, спостерігається перевищення планової 
наповнюваності груп у закладах дошкільної освіти, що функціонують;

зміст дошкільної освіти є застарілим та потребує оновлення відповідно до по-
треб формування первинного соціального досвіду та позитивних якостей особистос-
тей дітей;

наявні стимули для відкриття та функціонування приватних закладів дошкільної 
освіти є недостатніми для подолання черги на зарахування до закладів дошкільної 
освіти;

у частині «Повна загальна середня освіта»:
зміст освіти, підходи до організації освітньої діяльності, методики навчання та 

культура оцінювання, а також освітній простір є застарілими;
педагогічна професія не є престижною та не забезпечує гідних умов праці;
до закладів вищої освіти, що надають педагогічну освіту, не вступають кращі ви-

пускники шкіл;
мережа шкіл є неефективною та характеризується великою кількістю малокомп-

лектних шкіл;
освітнє середовище закладів загальної середньої освіти не завжди є інклюзивним, 

безпечним і комфортним, що не мотивує та не заохочує учнів до навчання;
слабка матеріально-технічна база шкіл;
школа не створює умов до вчасної професійної орієнтації та усвідомлення учнями 

власного вибору подальшої освітньої траєкторії;
навчальні програми часто репродукують гендерні стереотипи, що обумовлюють 

професійну сегрегацію ринку праці за ознакою статі;
недостатня кількість кваліфікованих кадрів у сфері освіти всіх рівнів у зв’язку з 

неконкурентною заробітною платою;
у частині «Професійна (професійно-технічна) освіта»:
мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти потребує оптимізації 

відповідно до потреб регіональних ринків праці;
матеріально-технічна база закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

потребує суттєвого оновлення;
ефективність управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти є 

низькою;
зміст та якість професійної (професійно-технічної) освіти не повною мірою відпо-

відають вимогам сучасного ринку праці та потребам особистості;
суспільний стереотип другорядності, непрестижності професійної (професійно-

технічної) освіти відштовхує потенційних вступників;
у частині «Вища освіта, освіта дорослих»:
система державного фінансування стимулює заклади вищої освіти орієнтуватися 

на показник кількості студентів, а не на якість їх освіти;

заклади вищої освіти позбавлені фінансової автономії, тому не можуть оператив-
но реагувати на виклики, які перед ними постають;

недостатній рівень фінансування вищої освіти та зношеність матеріально-техніч-
ної бази через заниження цін на контрактне навчання та відсутність можливостей для 
приватних інвестицій, у тому числі через державно-приватне партнерство;

наявні системні виклики щодо якості вищої освіти в окремих закладах вищої осві-
ти, що не відповідає вимогам ринку праці;

випускники закладів вищої освіти мають обмежений доступ до послуг освіти про-
тягом життя за кошти державного і місцевих бюджетів.

За стратегічною ціллю 2 «Створення сприятливої екосистеми для реалізації куль-
турного потенціалу, ефективного використання економічного потенціалу культурної 
спадщини»:

у частині «Національна пам’ять»:
маніпулювання Російською Федерацією історією для делегітимізації Української 

державності, виправдання анексії Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
збройної агресії на території Донецької та Луганської областей;

використання іноземними державами символіки та пропаганда комуністично-
го тоталітарного режиму як інструментів дестабілізації внутрішньополітичної ситу-
ації в Україні;

недостатнє забезпечення відновлення прав жертв репресій комуністичного тоталі-
тарного режиму 1917—1991 років;

неналежна охорона місць поховань загиблих (померлих) осіб, які брали участь у 
захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

неналежне увіковічення пам’яті Героїв Небесної Сотні та інших учасників Рево-
люції Гідності;

у частині «Засоби масової інформації»:
законодавством встановлені різні правові режими для одних і тих самих засо-

бів масової інформації залежно від форми їх випуску (друкована, електронна тощо);
деякі форми існування медіа перебувають поза правовим полем і не підпадають 

під дію вимог, заборон чи обмежень, які встановлені для інших засобів масової ін-
формації;

законодавство містить ряд застарілих та неефективних процедурних норм, що 
стосуються реєстрації та/або ліцензування діяльності у сфері засобів масової інфор-
мації;

законодавство не передбачає дієвих механізмів захисту національного медіапрос-
тору України та побудови інформаційного середовища, здатного протистояти акту-
альним реаліям гібридної війни;

у частині «Культурна спадщина»:
низький політичний пріоритет культурної спадщини;
відсутність цілісної державної політики у сфері охорони культурної спадщини, му-

зейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей;
відсутність єдиної достовірної системи даних у сфері культурної спадщини, ство-

реної на засадах інтероперабельності;
хаотичні забудови території пам’яток, зон охорони, історичних ареалів населених 

місць, занесених до Списку історичних населених місць України, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878;

низька інституційна спроможність органів охорони культурної спадщини, музеїв, 
історико-культурних заповідників;

відсутність прозорих правил та процедур у сфері охорони культурної спадщини, 
музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей;

у частині «Мистецтво»:
низький рівень залучення і споживання національного культурного продукту сус-

пільством;
недостатня кількість культурно-мистецьких просторів (у тому числі кінотеатрів та 

залів для перегляду фільмів);
більшість об’єктів культурної інфраструктури потребують модернізації та робіт із 

капітального ремонту;
мистецький продукт не є цілком доступним для людей з інвалідністю, зокрема з 

порушенням слуху та зору;
низька якість кадрового потенціалу у сфері кіно через застарілість змісту навчаль-

них програм та відсутність матеріально-технічного забезпечення у профільних за-
кладах вищої освіти;

застарілі бібліотечні фонди, умови збереження не відповідають загальноприйня-
тим стандартам;

у частині «Мовна політика»:
функціонування української мови як єдиної державної в Україні не відповідає цьо-

му статусу;
недостатня системна підтримка українськомовного культурного продукту в сфе-

рах книгодрукування, кіно- та аудіовиробництва;
відсутність належних умов для вивчення державної мови особам, які не мали 

можливості вивчити її під час здобуття освіти;
у частині «Мистецька освіта»:
низька популярність вступу за більшістю мистецьких спеціальностей;
низький відсоток іноземних студентів, які вступають на навчання на мистецькі 

спеціальності;
роботодавці не задоволені якістю компетентностей випускників закладів вищої 

освіти мистецького спрямування;
фінансування підготовки кадрів у закладах вищої освіти мистецького спрямуван-

ня не стимулює їх до підвищення рівня ефективності та результативності роботи;
відсутні інструменти для реалізації визначених законодавством фінансових сти-

мулів для педагогічних працівників;
недостатній рівень якості/кількості прикладних наукових досліджень у закладах 

вищої освіти мистецького спрямування, що відповідають європейським стандартам 
наукової продукції.

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення безпечного довкілля для населення»:
у частині «Державне управління та контроль»:
екологічний компонент не враховується під час розроблення державних і галу-

зевих стратегій;
між центральними органами виконавчої влади існує дублювання повноважень та 

поєднання повноважень із формування політики та управління господарською ді-
яльністю;

низька ефективність державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог за-
конодавства про охорону навколишнього природного середовища та раціонального 
використання природних ресурсів;

низький рівень зарплат, застаріла матеріально-технічна база не дає змоги ефек-
тивно здійснювати технічний контроль;

не встановлено прозорі і відкриті для всіх порядки доступу до вихідних даних у до-
звільній документації підприємств щодо викидів, водокористування і скидання зво-
ротних вод, надрокористування;

низька інституційна спроможність Держекоінспекції;
відсутність єдиних зведених електронних реєстрів даних про видані дозволи, ре-

зультати перевірок і виконання приписів Держекоінспекції, про кількість викидів, за-
гальної інформації про стан довкілля в режимі он-лайн у відкритому доступі;

відсутність електронного обліку використання природних ресурсів, поводження з 
небезпечними матеріалами;

недостатнє фінансування сфери охорони довкілля, у тому числі системи держав-
ного екологічного моніторингу;

у частині «Збереження природних ресурсів та раціональне природокористуван-
ня»:

слабкий контроль за незаконними вирубками лісів, непрозорий ринок деревини, 
відсутність системи моніторингу та ліквідації лісових пожеж;

відсутня стратегія розвитку лісової галузі;
відсутня концепція збільшення лісових площ і загальної лісистості України;
незбалансована структура використання земельного фонду і високий показник 

розораності земель України;
відсутній контроль за порушенням умов розорювання земельних ділянок;
незадовільна якість поверхневих і підземних вод;
низька якість атмосферного повітря;
низькі темпи збільшення заповідних територій, а їх площа є недостатньою для 

збереження рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин, середовищ їх існування;
недофінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду;
у частині «Реалізація принципів сталого розвитку та поступовий перехід до «зе-

леної економіки»:
галузеві стратегії, політики та плани не узгоджені з документами з кліматичного 

планування, відсутні плани з адаптації до зміни клімату;
наявні великі обсяги накопичених відходів, місця розміщення відходів не відпові-

дають вимогам екологічної безпеки;
відсутні ефективні заходи щодо запобігання утворенню відходів, їх переробленню 

та екологічно безпечному видаленню;
недостатні податкові стимули і фінансова підтримка для проведення вітчизняни-

ми підприємствами екомодернізації та зменшення кількості викидів у довкілля;
відсутня комплексна скоординована політика щодо адаптації до зміни клімату різ-

них галузей економіки та суспільного життя;
нормативно-правова система у сфері хімічної безпеки має фрагментарний неу-

згоджений характер, відсутнє комплексне управління хімічною безпекою та управ-
ління хімічною продукцією.

За стратегічною ціллю 4 «Забезпечення високого рівня здоров’я та високих показ-
ників тривалості життя і тривалості здорового життя»:

у частині «Політика у сфері громадського здоров’я»:
високий рівень передчасної смертності, особливо серед чоловіків працездатно-

го віку, що спричинює нижчу порівняно з розвиненими країнами тривалість життя;

Україна посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кіль-
кістю ВІЛ-позитивних осіб;

розпорошеність функцій з контролю за громадським здоров’ям між різними цен-
тральними органами виконавчої влади призводить до неналежного дотримання са-
нітарних норм та стандартів;

наявні застарілі стандарти, що ускладнює ефективний контроль якості послуг у 
сфері громадського здоров’я;

недостатність наукових і практичних розробок у сфері громадського здоров’я для 
формування політики громадського здоров’я;

система реагування на надзвичайні ситуації (радіологічні, хімічні загрози, загрози 
природного характеру, біологічні загрози) є недостатньо ефективною;

у частині «Політика у сфері надання медичних послуг»:
недостатній рівень фінансування;
надмірна, застаріла та недостатньо оснащена мережа закладів охорони здоров’я, 

у тому числі лікарень;
неефективне використання наявних ресурсів ліжкового фонду;
високий рівень тіньових платежів та низький рівень оплати праці медпрацівників;
недостатність методологічної обґрунтованості і узгоджених підходів до розрахун-

ку вартості медичних послуг, а також відсутність прозорості у розрахунку їх вартості;
відсутність стандартів лікування та високий рівень використання лікарських засо-

бів з недоведеною ефективністю;
недостатня роль профілактики, рівень спеціалізації в наданні медичних послуг 

надмірний;
невисокий рівень використання інноваційних технологій у щоденній медичній 

практиці;
відсутність узгодженої стратегії розвитку за багатьма основними видами медич-

ної допомоги;
нерозвинений сектор надання амбулаторних послуг;
недостатньо високий рівень забезпечення медичними послугами осіб з інвалід-

ністю;
малорозвинена система реабілітації та паліативної допомоги;
відсутність сталої системи медичної інформації в електронному вигляді;
у частині «Медична освіта, наука та розвиток кадрового потенціалу»:
низька престижність професії лікарів у суспільстві;
низький рівень практикоорієнтованості медичної освіти та регулювання підготов-

ки кадрів за державним замовленням відповідно до потреб держави;
низька відповідність медичної освіти міжнародним стандартам та стандартам ЄС;
недостатня кількість висококваліфікованих управлінських кадрів;
малоефективна робота лікарського самоврядування;
неефективна модель роботи інтернатури;
диспропорції у структурі медичних кадрів;
неефективне планування наукових тем (напрямів), потрібних державі, та недо-

статній рівень фінансування;
неузгодженість вимог у довіднику кваліфікаційних характеристик професій пра-

цівників;
регуляторні бар’єри, прогалини в законодавстві, висока додаткова вартість прове-

дення міжнародних клінічних досліджень;
у частині «Фармацевтична політика»:
відсутність єдиної системи моніторингу обігу ліків значно ускладнює визначення 

обсягу фальсифікованих ліків;
процедури допуску лікарських засобів на ринок не відповідають нормам і прак-

тикам ЄС;
можливості експорту українських виробників обмежені, тому що не укладено Уго-

ду про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції;
недостатня ефективність механізмів із забезпечення післяреєстраційного контро-

лю якості лікарських засобів;
несприятливі умови для проведення клінічних досліджень в Україні;
неефективні обмеження обігу нових психоактивних речовин на ринку;
неефективне регулювання реклами ліків;
відсутність підтвердження біоеквівалентності частини лікарських засобів.
За стратегічною ціллю 5 «Забезпечення рівних прав та можливості для кожно-

го, інклюзії та безбар’єрності, високого рівня соціального захисту для гідного життя; 
підвищення рівня зайнятості жінок і чоловіків відповідних вікових груп та скорочен-
ня розриву в оплаті праці жінок і чоловіків»:

у частині «Соціальний захист та соціальні послуги»:
низька спроможність територіальних громад надавати якісні та своєчасні соціаль-

ні послуги, у тому числі вразливим групам населення, і, як наслідок, низький рівень 
охоплення такими послугами;

недостатнє фінансування для ефективного функціонування та підтримки закла-
дів соціальної інфраструктури;

недостатній рівень кадрового забезпечення та брак кваліфікованого персоналу, 
що надає соціальні послуги та забезпечує соціальний захист;

недостатній контроль за забезпеченням та якістю технічних та інших засобів ре-
абілітації;

поширеність випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
у частині «Політика зайнятості»:
високий рівень тіньової зайнятості;
наявність структурної диспропорції між попитом та пропозицією щодо робочої си-

ли;
гендерні дисбаланси на ринку праці, зокрема нижчий рівень економічної актив-

ності жінок, збереження професійної сегрегації за ознакою статі та гендерного роз-
риву в заробітній платі;

обмежені можливості доступу вразливих категорій населення до ринку праці;
недостатній рівень практичних знань бізнесу щодо підбору кандидатів з інвалід-

ністю та їх супроводу на робочому місці;
невідповідність професійних і загальних компетентностей працівників потребам 

ринку праці;
недостатня співпраця центрів зайнятості з приватними організаціями та іншими 

учасниками;
переважання пасивних методів підтримки (фінансові виплати) у роботі центрів 

зайнятості;
недостатній рівень працевлаштування ветеранів війни, військовослужбовців, які 

закінчили військову службу у військових формуваннях та правоохоронних органах 
спеціального призначення;

у частині «Соціальне страхування та пенсійне забезпечення»:
видатки на пенсійне забезпечення не забезпечують пенсійні виплати на рівні міні-

мальних гарантій, передбачених Конвенцією Міжнародної організації праці про міні-
мальні норми соціального забезпечення № 102, ратифікованою Законом України від 
16 березня 2016 р. № 1024-VIII;

не введений у дію другий рівень пенсійної системи;
малорозвинутий ринок послуг недержавних пенсійних фондів через відсутність 

розвинутих ринків капіталу і надійних фінансових інструментів;
недостатній вибір інвестиційних інструментів;
відсутність ефективного механізму контролю обґрунтованості видачі листків не-

працездатності;
у частині «Молодіжна політика»:
міграція значної кількості молоді за кордон;
несформована екосистема підприємництва, відсутність стартового капіталу та 

відповідних навичок ускладнюють початок підприємницької діяльності молоді;
невисокий рівень участі молоді в житті суспільства (політична активність, мобіль-

ність, волонтерська діяльність, участь у діяльності інститутів громадянського сус-
пільства);

недостатньо ефективні програми підтримки молодих сімей, іпотеки для купівлі 
житла, пільгових кредитів для здобуття освіти;

у частині «Політика рівних прав і можливостей»:
недостатнє забезпечення інклюзії, рівних прав і можливостей між жінками і чо-

ловіками (зокрема оплата праці жінок нижча, ніж у чоловіків, прояви сексизму в пу-
блічному просторі);

відсутність моніторингу та низька якість впровадження норм законодавства щодо 
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у різних сферах життя, а 
також щодо викорінення гендерно зумовленої дискримінації та насильства;

збереження традиційних гендерних стереотипів щодо патріархального розподілу 
ролей жінок і чоловіків у суспільстві;

низька готовність публічних просторів та будівель, інфраструктури міст і сіл до 
вимог безбар’єрності та використання маломобільними групами населення;

відсутність комплексної державної політики щодо реалізації принципів інклюзії та 
безбар’єрності у різних сферах життя.

За стратегічною ціллю 6 «Створення належних умов та забезпечення доступності 
для занять фізичною культурою і спортом»:

у частині «Фізично активна нація»:
недосконала система взаємовідносин між державою та іншими суб’єктами сфери, 

що перешкоджає популяризації фізичної культури і спорту;
неврегульованість на законодавчому рівні механізму здійснення контролю за ква-

ліфікацією кадрів у фітнес-індустрії, відносин меценатства та інвестицій у сфері фі-
зичної культури і спорту;

недостатня кількість інформаційно-соціальних кампаній, спрямованих на популя-
ризацію спорту, мотиваційних презентацій масового спорту та спорту вищих досяг-
нень;

недостатній рівень інформування суспільства про перспективи та привабливість 
спортивної кар’єри, що зменшує мотивацію населення до систематичних занять фі-
зичною культурою і спортом;

у частині «Спортивна інфраструктура»:
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відсутність привабливої та доступної інфраструктури для регулярних занять насе-

лення фізичною культурою і спортом;
застаріла матеріально-технічна база комунальних і державних інфраструктурних 

об’єктів;
недостатня кількість спортивних споруд та місць для заняття фізичною культу-

рою, зокрема облаштованих для осіб з інвалідністю, що пов’язано з обмеженим фі-
нансуванням будівництва об’єктів з державного та місцевих бюджетів;

низький рівень суспільного попиту на будівництво сучасної спортивної інфра-
структури територіальними громадами;

законодавча невизначеність щодо можливості передачі спортивних інфраструк-
турних об’єктів в управління комерційним установам;

недосконала система відносин між державою та приватним сектором економіки, 
відсутність ефективної системи управління інфраструктурою;

недостатня кількість об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають міжна-
родним стандартам для проведення офіційних міжнародних та всеукраїнських спор-
тивних змагань.

Стратегічний курс політики в сфері якості життя
За стратегічною ціллю 1 «Створення інклюзивного, інноваційного та освіченого 

суспільства, в якому громадяни мають рівні права та можливості для розвитку сво-
го таланту впродовж життя»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Покращення якості  
та доступності  
дошкільної освіти:
1) доступність і якість створення антидискримінаційного навчального контенту
2) охоплення створення додаткових місць у закладах дошкільної осві-

ти
3) регулювання сприяння прийняттю нової редакції Закону України 

«Про дошкільну освіту»
затвердження Методичних рекомендацій з питань фор-
мування внутрішньої системи забезпечення якості осві-
ти в закладах дошкільної освіти

4) мережі закладів розвиток мережі закладів освіти різних типів та форм 
власності, що забезпечують здобуття дошкільної освіти

5) модель фінансування запровадження нової моделі фінансування дошкільної 
освіти з метою забезпечення її широкої доступності

6) якість освіти затвердження типової програми підвищення кваліфі-
кації для педагогічних працівників закладів дошкіль-
ної освіти
запровадження інституційного аудиту в закладах до-
шкільної освіти

7) освітнє середовище розбудова сучасного, безпечного, інклюзивного та ком-
фортного освітнього середовища в закладах дошкіль-
ної освіти

2. Розвиток повної за-
гальної середньої освіти:
1) зміст освіти та методи-
ки навчання

розроблення системи оцінювання компетентностей, на-
бутих на рівні базової середньої освіти
розроблення типових освітніх програм базової серед-
ньої освіти
запровадження моніторингу якості базової середньої 
освіти
антидискримінаційна експертиза підручників, посібників 
та інших навчальних матеріалів
розроблення змісту профільної середньої освіти на 
компетентнісних засадах
розроблення та впровадження системи оцінювання ре-
зультатів навчання на рівні профільної середньої освіти
запровадження моніторингу якості профільної серед-
ньої освіти

2) педагогічні працівники створення умов для функціонування центрів професій-
ного розвитку педагогічних працівників
запровадження педагогічної інтернатури
розбудова мережі центрів професійного розвитку педа-
гогічних працівників
імплементація моделі вільного вибору педагогічними 
працівниками провайдерів надання послуг з підвищен-
ня кваліфікації
запровадження нової концепції оплати праці та забезпе-
чення поступового підвищення заробітної плати педаго-
гічним працівникам усіх рівнів
оновлення системи оцінювання педагогічних працівни-
ків (атестація та сертифікація)

3) мережа закладів  
загальної середньої 
освіти

схвалення дорожньої карти впровадження профільної 
середньої освіти
оновлення нормативно-правових актів про освітній 
округ і опорний заклад освіти
забезпечення умов для інклюзивного навчання в закла-
дах загальної середньої освіти
формування мережі закладів середньої освіти, що за-
безпечують здобуття профільної середньої освіти
покращення матеріально-технічного забезпечення за-
кладів середньої освіти
створення умов для розвитку державно-приватного 
партнерства у сфері середньої освіти

4) освітнє середовище розбудова нового освітнього середовища в рамках ре-
форми «Нова українська школа»
розроблення критеріїв та вимог до нового освітньо-
го середовища під час здобуття повної загальної серед-
ньої освіти
підключення закладів загальної середньої освіти до ви-
сокошвидкісного Інтернету

5) система професійної 
орієнтації

проведення базового моніторингового дослідження що-
до професійної орієнтації учнів у закладах загальної се-
редньої освіти
розроблення інструменту тестування для школярів на 
основі міжнародних методик
укладення угод про співпрацю та розроблення проектів 
за підтримки МОН із залученням громадських організа-
цій, бізнес-асоціацій та інших партнерів до формування 
політики профорієнтаційної роботи в школах
забезпечення умов переходу між загальною середньою 
та професійною освітою для дітей з особливими освіт-
німи потребами
підвищення кваліфікації педагогічних працівників що-
до здійснення профорієнтації в закладах загальної се-
редньої освіти
утворення центрів кар’єри у закладах професійної (про-
фесійно-технічної) освіти
розроблення гендерно чутливих методичних рекомен-
дацій щодо проведення профорієнтаційної роботи в за-
кладах загальної середньої освіти
проведення інформаційної кампанії щодо можливостей 
професійно орієнтованого навчання осіб з особливими 
освітніми потребами

3. Розвиток професійної 
(професійно- 
технічної) освіти:
1) мережа закладів  
професійної освіти

схвалення Стратегії розвитку професійної (професійно-
технічної) освіти до 2023 року
сприяння прийняттю Закону України «Про професій-
ну освіту»
оптимізація мережі закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти державної та комунальної фор-
ми власності
забезпечення передачі цілісних майнових комплексів 
державних закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти у спільну власність територіальних громад
створення наглядових рад у державних та комунальних 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти
забезпечення багатоканального фінансування закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти
створення умов для розвитку державно-приватного 
партнерства у сфері професійної (професійно-техніч-
ної) освіти
завершення передачі закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти з державної в комунальну власність

модернізація навчально-виробничої та соціальної інф-
раструктури, покращення матеріально-технічного за-
безпечення закладів професійної (професійно-техніч-
ної) освіти

2) зміст та якість освіти розроблення стандартів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти на компетентнісній основі
запровадження моніторингових досліджень якості про-
фесійної (професійно-технічної) освіти
удосконалення внутрішньої системи забезпечення якос-
ті освіти
удосконалення механізму здобуття професійної (про-
фесійно-технічної) освіти за дуальною формою
запровадження інституційного аудиту закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти
створення умов для професійного розвитку педагогіч-
них працівників закладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти

3) престижність  
професійної (професій-
но-технічної) освіти

проведення комунікаційної кампанії щодо реформи 
професійної (професійно-технічної) освіти та престиж-
ності робітничих професій
проведення регіональних та всеукраїнських конкурсів 
фахової майстерності, зокрема змагання з робітничих 
професій, що проводяться для учнів, студентів та моло-
дих спеціалістів (WorldSkills Ukraine)
запровадження системи консультування з питань роз-
витку кар’єри в закладах професійної (професійно-тех-
нічної) освіти
залучення бізнесу до популяризації професійної (про-
фесійно-технічної) освіти та робітничих професій

4. Розвиток вищої освіти 
та освіти дорослих:
1) фінансування  
та управління

зміна підходів до управління закладами вищої освіти 
(наглядові ради в системі управління закладами вищої 
освіти, фінансова автономія, антикризовий менедж-
мент, кадровий резерв)
розширення застосування формули розподілу видат-
ків державного бюджету на вищу освіту між заклада-
ми вищої освіти
реформа системи фінансування фахової передвищої 
освіти відповідно до Закону України «Про фахову пе-
редвищу освіту»
здійснення запуску електронної системи моніторингу 
працевлаштування випускників закладів фахової перед-
вищої і вищої освіти
посилення функції наглядових рад, моніторинг та аудит 
економічної діяльності закладів вищої освіти після за-
провадження фінансової автономії
створення умов для розвитку державно-приватного 
партнерства у сфері фахової передвищої і вищої освіти 
та освіти протягом життя

2) якість вищої освіти завершення розроблення стандартів фахової передви-
щої, вищої освіти всіх рівнів на компетентнісній основі
удосконалення системи конкурсного вступу до закладів 
фахової передвищої, вищої освіти з метою відбору вмо-
тивованих осіб, які спроможні здобувати вищу освіту
дерегуляція ліцензійних умов та запровадження елек-
тронного ліцензування діяльності у сферах фахової пе-
редвищої, вищої освіти
сприяння заохоченню до здобуття фахової передви-
щої та вищої освіти у вітчизняних закладах вищої освіти 
вступниками з тимчасово окупованих територій
популяризація можливостей здобуття вищої освіти в 
Україні для іноземних студентів
популяризація дуальної форми здобуття фахової перед-
вищої, вищої освіти
запровадження інституційної акредитації, а також ство-
рення умов для роботи незалежних установ оцінювання 
та забезпечення якості вищої освіти відповідно до стан-
дартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Євро-
пейському просторі вищої освіти (ESG)
залучення представників бізнесу до управління закла-
дами фахової передвищої освіти та закладами вищої 
освіти, до систем забезпечення якості та до формуван-
ня змісту освіти
розроблення та впровадження різноманітних моделей 
практико-орієнтованого навчання у закладах фахової 
передвищої освіти та закладах вищої освіти

3) освіта дорослих сприяння прийняттю Закону України «Про освіту до-
рослих»
заохочення закладів фахової передвищої освіти та за-
кладів вищої освіти надавати освітні послуги дорослим
запровадження механізмів оцінки якості в системі осві-
ти дорослих
запровадження механізмів визнання в системі фор-
мальної освіти результатів неформальної та інфор-
мальної освіти
створення умов для здобуття фахової передвищої та 
вищої освіти соціально вразливими, маломобільними 
групами населення
запровадження механізмів реалізації освітніх програм 
на державному та регіональному рівні, набуття додатко-
вої освіти ветеранами війни

4) система кваліфікацій створення та забезпечення функціонування електронно-
го реєстру професій
створення та забезпечення функціонування електронно-
го реєстру кваліфікацій
прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах 
на ринку праці
створення мережі кваліфікаційних центрів для оціню-
вання і визнання результатів навчання (зокрема здобу-
тих особами шляхом неформальної або інформальної 
освіти), присвоєння та/або підтвердження відповідних 
професійних кваліфікацій

За стратегічною ціллю 2 «Створення сприятливої екосистеми для реалізації куль-
турного потенціалу, ефективного використання економічного потенціалу культурної 
спадщини»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Покращення політи-
ки в сфері національної 
пам’яті, зокрема:
1) моніторинг здійснення постійного моніторингу дотримання законо-

давства щодо недопущення пропаганди та використан-
ня символіки комуністичного тоталітарного режиму
забезпечення належного обліку, збереження та охоро-
ни місць поховань загиблих (померлих) осіб, які брали 
участь у захисті незалежності, суверенітету та територі-
альної цілісності України

2) інформування проведення інформаційної кампанії щодо роз’яснення 
вимог законодавства, що забороняє публічне викорис-
тання символіки та пропаганду комуністичного тоталі-
тарного режиму
популяризація в Україні та світі подій і постатей україн-
ської історії

3) контроль забезпечення належного функціонування Національної 
комісії з реабілітації

4) обробка інформації залучення науковців, представників громадських орга-
нізацій до опрацювання архівної інформації репресив-
них органів комуністичного тоталітарного режиму

5) співпраця налагодження співпраці з державними органами, архів-
ними установами у державах — республіках колишньо-
го СРСР для отримання доступу до архівної інформації 
репресивних органів комуністичного тоталітарного ре-
жиму 1917—1991 років

6) фінансування забезпечення в повному обсязі фінансування будівни-
цтва Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні та 
Музею Революції Гідності
забезпечення фінансування та проведення реконструк-
ції приміщень галузевого державного архіву Україн-
ського інституту національної пам’яті
забезпечення в повному обсязі фінансування будівни-
цтва Національного військового меморіального кла-
довища

2. Сприяння розвитку ме-
діа, зокрема:
1) створення сприятли-
вих умов

сприяння прийняттю Закону України «Про медіа»
запровадження державної підтримки у сфері медіа

2) забезпечення міжна-
родних рейтингів

реалізація комплексу заходів щодо підвищення по-
казника «Культурний вплив» України в рейтингу Best 
Countries Index

3) застосування міжна-
родних практик

узгодження положень законодавчих актів з практикою 
європейських інституцій та відповідного законодавства

4) систематизація оновлення положень законодавства з урахуванням тех-
нологічного розвитку та появи нових видів медіа

5) планування забезпечення чіткості та передбачуваності законодавчо-
го регулювання, зокрема у частині уніфікації вимог до 
різних медіа, обмежень діяльності в цій сфері (ліцензу-
вання, контроль (нагляд), санкції)

6) стимулювання забезпечення гарантій незалежності медіа, а також 
прозорості, незалежності діяльності державних орга-
нів у сфері медіа, зокрема під час регулювання і нагля-
ду (контролю), запобігання виникненню у них дублюю-
чих повноважень

7) захист законодавче закріплення та забезпечення дотримання 
на території України вимог і обмежень у сфері медіа з 
метою захисту національного медіапростору України та 
побудови інформаційного середовища, здатного проти-
стояти актуальним реаліям гібридної війни

3. Покращення політики у 
сфері охорони культурної 
спадщини, музейної спра-
ви, вивезення, ввезення 
і повернення культурних 
цінностей, шляхом:
1) людського розвитку ліквідація дефіциту кваліфікації працівників сфери
2) ефективного управ-
ління

покращення ефективності менеджменту в управлінні 
об’єктами культурної спадщини

3) популяризації утвердження національної ідентичності, популяризація 
національної культурної спадщини в Україні та світі, ви-
знання української культурної спадщини частиною всес-
вітньої спадщини людства

4) здійснення контролю забезпечення ефективної системи контролю у сфері 
охорони культурної спадщини, музейної справи, виве-
зення, ввезення і повернення культурних цінностей

5) регулювання діяльності формування прозорих процедур та правил у сфері охо-
рони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, 
ввезення і повернення культурних цінностей
оптимізація процесу надання адміністративних послуг

6)  обліку об’єктів куль-
турної спадщини

формування національної інфраструктури даних про 
об’єкти культурної спадщини та культурні цінності
затвердження історико-архітектурних опорних планів 
населених пунктів, занесених до Списку історичних на-
селених місць України, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878

7) охорони культурної 
спадщини

збереження нематеріальної культурної спадщини (тра-
диційної народної культури, фольклору, традицій, зви-
чаїв і обрядів, народних художніх промислів та ремесел)
реставрація пам’яток культурної спадщини в різних ре-
гіонах України
відновлення системи охорони культурної спадщини (ру-
хомої, нерухомої, нематеріальної) на місцевому рівні

8) захисту усунення корупційних ризиків у сфері охорони культур-
ної спадщини, недопущення незаконних будівництв в іс-
торичних ареалах населених місць

9) охорони і збереження охорона і збереження нематеріальної та нерухомої 
культурної спадщини
розбудова системи реставраційних інституцій музей-
них предметів
запровадження державної підтримки проектів реставра-
ції пам’яток культурної спадщини

4. Покращення державної 
політики в сфері мисте-
цтва, зокрема:
1) розвиток культурного 
продукту

розроблення системи стимулів щодо створення іннова-
ційного культурного продукту
сприяння створенню програм залучення аудиторій до 
національного культурного продукту
надання доступу до якісного національного культурно-
го продукту та культурних послуг якнайширшому ко-
лу громадян

2) інклюзивність створення інклюзивного середовища відповідно до сві-
тових стандартів як для митця, так і для споживача 
культурного продукту

3) розвиток творчості створення умов для творчого самовираження та твор-
чої взаємодії громадян на базі аматорської мистець-
кої діяльності

4) розвиток кінемато-
графії

врегулювання механізму надання державних субсидій 
на закупівлю мобільних пересувних цифрових комп-
лексів, транспортних засобів, комплексів електронно-
го кіно для забезпечення демонстрування національних 
фільмів у містах, селах, селищах з населенням не біль-
ше ніж 250 тис. мешканців, відновлення об’єктів інфра-
структури, які будуть задіяні у процесі виробництва або 
демонстрації фільмів
розроблення механізмів надання державної субсидії на 
заходи кінокомісій, спрямовані на просування (промо-
цію) локацій України як привабливого місця для ство-
рення кінематографічної та аудіовізуальної продукції
створення умов для функціонування та розвитку плат-
форм «Відео за запитом» (VoD (video on demand) плат-
форм), зокрема у виробництві та розповсюдженні ауді-
овізуальних творів
створення механізмів стимулювання наукової діяльності 
та інноваційної роботи у сфері кінематографії
звільнення від сплати податку на додану вартість та 
ввізного мита суб’єктів кінематографії, яким відповідно 
до Закону України «Про державну підтримку кінемато-
графії в Україні» надається державна підтримка
сприяння розробленню професійних стандартів у галу-
зі кінематографії

5) популяризація запровадження ініціатив залучення нових аудиторій, які 
активно споживають національний культурний продукт
створення ефективної системи просування української 
культури та мистецтва у світі

6) трансформація про-
стору

впровадження новітніх підходів щодо функціонування 
закладів культури відповідно до викликів часу

7) стимулювання створення можливості для практичної реалізації студен-
тами закладів вищої освіти мистецького спрямування 
власних творчих задумів
створення механізмів стимулювання наукової та іннова-
ційної діяльності у сфері кінематографії
сприяння розробленню професійних стандартів у галу-
зі кінематографії

8) гнучкість впровадження новітніх підходів щодо функціонування 
закладів культури відповідно до викликів часу
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9) фінансування забезпечення в Державному бюджеті України на відпо-

відний рік коштів для реалізації механізмів представ-
лення на провідних міжнародних кінофестивалях, кіно-
ринках та долучення до міжнародних програм підтрим-
ки кінематографії
забезпечення в Державному бюджеті України на відпо-
відний рік коштів на фінансування фундаментальних та 
прикладних досліджень, а також освітньої діяльності у 
сфері кінематографії, зокрема виробництва (створен-
ня) фільмів студентами закладів вищої освіти мистець-
кого спрямування
удосконалення та впровадження механізмів залучення 
позабюджетних коштів та коштів з інших джерел

10) освіта залучення студентів профільних закладів вищої освіти 
мистецького спрямування до процесу кіновиробництва 
шляхом запровадження дуальної форми освіти

5. Формування та реаліза-
ція державної мовної по-
літики, зокрема:
1) врегулювання норма-
тивно-правового поля

удосконалення нормативно-правового регулювання 
сфери мовної політики

2) державна підтримка та 
стимулювання

розроблення, затвердження та реалізація державної ці-
льової програми, спрямованої на забезпечення всебіч-
ного розвитку і функціонування української мови як 
державної в усіх сферах суспільного життя, створення 
єдиного культурного простору України та збереження 
цілісності культури

3) популяризація забезпечення реалізації Стратегії популяризації україн-
ської мови до 2030 року «Сильна мова — успішна дер-
жава»

4) фінансування активна популяризація створених механізмів для ви-
вчення і вдосконалення української мови

5) стимулювання розширення доступу до україномовного культурного 
продукту для всіх верств населення України

6. Покращення політики в 
сфері мистецької освіти, 
зокрема:
1) підвищення конку-
рентності

внесення змін щодо принципів фінансування закла-
дів вищої освіти, включивши до них «творчий критерій» 
для диференціації фінансування закладів вищої освіти 
мистецького спрямування
запровадження програм дуальної мистецької освіти та 
застосування такої форми підготовки мистецьких та 
мистецько-педагогічних кадрів
розроблення і реалізація концепції фахових мистецьких 
коледжів як центрів підготовки кадрів для регіональних 
потреб галузі культури
модернізація матеріально-технічної бази державних за-
кладів вищої освіти мистецького спрямування
запровадження інструментів фінансової підтримки нау-
кових досліджень та атестації наукової роботи закладів 
вищої освіти мистецького спрямування
забезпечення нормативно-правового регулювання сер-
тифікації педагогічних працівників закладів вищої осві-
ти мистецького спрямування
затвердження стандартів фахової передвищої освіти
надання державної підтримки розвитку наукових дослі-
джень у сфері культури і мистецтв, діяльності закладів 
вищої освіти мистецького спрямування через цільові та 
грантові програми
створення бази даних викладачів-методистів мистець-
ких шкіл, ліцеїв та коледжів і підтримка репозитарію їх 
навчально-методичних напрацювань

2) інклюзивність запровадження програм підготовки педагогічних пра-
цівників для реалізації інклюзивного навчання в закла-
дах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти 
мистецького спрямування
реалізація пілотного проекту із впровадження інклюзив-
ної мистецької освіти та розроблення відповідних реко-
мендацій щодо її загальноукраїнського запровадження
створення постійної комунікаційно-інформаційної плат-
форми для методичного супроводу викладачів, які на-
вчають осіб з особливими освітніми потребами

За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення безпечного довкілля для населення»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Покращення державно-
го управління, моніторин-
гу та контролю, зокрема:
1) державне управління покращення інституційної і технологічної спроможнос-

ті оцінки впливу на довкілля і стратегічної екологічної 
оцінки впровадження державних екологічних нормати-
вів і природоохоронних вимог у нову господарську ді-
яльність і в державне управління та планування
удосконалення регулювання та звітності оцінки впли-
ву на довкілля
розроблення позиції України щодо участі в «Європей-
ському зеленому курсі» та адаптації державної політики 
відповідно до такого курсу
впровадження екосистемного підходу в галузеву полі-
тику та удосконалення системи інтегрованого екологіч-
ного управління
реформування системи нарахування і розподілу рент-
них платежів, екологічного податку та штрафних санк-
цій, пов’язаних із порушенням природоохоронного за-
конодавства, зокрема забезпечення спрямування 100 
відсотків надходжень з екологічного податку та не мен-
ше 15 відсотків надходжень з рентних платежів за вико-
ристання природних ресурсів на фінансування природо-
охоронних заходів та екологічних проектів
розширення переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів та можуть фінансуватися за 
рахунок коштів із спеціальних фондів державного і міс-
цевого бюджетів
сприяння екомодернізації українських підприємств за 
рахунок екологічного податку та шляхом доступу до 
міжнародного фінансування
утворення екологічного фонду як окремої юридичної 
особи із залученням додаткових коштів для фінансу-
вання природоохоронних заходів та реалізації природо-
охоронних інвестиційних проектів
встановлення порядку взаємообміну даними держав-
ного моніторингу навколишнього природного середо-
вища, оцінки впливу на довкілля і перевірок державно-
го нагляду і контролю у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, інтеграція екологічних даних в 
інформаційну систему, призначену для цілей державно-
го управління і планування

2) контроль за дотриман-
ням природоохоронного 
законодавства

прийняття закону про державний екологічний контроль 
відповідно до кращих практик країн ЄС
оновлення матеріально-технічної бази Держекоінспекції 
відповідно до європейських стандартів і практик
приведення законодавства та інституційної спромож-
ності Держекоінспекції у відповідність з державною 
екологічною політикою
розбудова електронної системи управління даними що-
до суб’єктів господарювання, дозволів, ліцензій, переві-
рок, результатів інструментально-лабораторного контр-
олю, приписів Держекоінспекції
посилення відповідальності за порушення природоохо-
ронного законодавства
усунення дублювання повноважень між різними орга-
нами влади
запровадження фінансових гарантій екологічної відпо-
відальності
утворення в установленому порядку та забезпечення 
функціонування центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику із здійснення державно-
го екологічного контролю

3) моніторинг стану на-
вколишнього природного 
середовища

впровадження системи моніторингу навколишнього 
природного середовища відповідно до стандартів ЄС
запровадження системи моніторингу якості атмосфер-
ного повітря відповідно до стандартів ЄС
інтеграція даних державного моніторингу навколишньо-
го природного середовища, оцінки впливу на довкілля і 
перевірок державного нагляду і контролю у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища у спільну 
інформаційну систему екологічної інформації
запуск інформаційно-аналітичної системи накопичення 
та оприлюднення екологічної інформації, даних про ви-
користання природних ресурсів і дозвільної документа-
ції та даних про стан навколишнього природного серед-
овища он-лайн у відкритому доступі і забезпечення на 
цій основі електронних послуг
забезпечення належного інформування громадськості 
про стан якості навколишнього природного середовища

2. Збереження природних 
ресурсів та раціональне 
природо-користування, 
зокрема:
1) лісове господарство запровадження системи управління лісовим господар-

ством на основі збалансованого забезпечення лісами 
економічних, екологічних, соціальних функцій з ураху-
ванням необхідності адаптації до зміни клімату, збере-
ження біорізноманіття, участі громадськості в прийнятті 
рішень та прозорості
розроблення стратегії управління лісами України до 
2035 року
удосконалення законодавства щодо ринку деревини
розмежування дублюючих повноважень у сфері лісово-
го господарства та управління лісами
проведення національної інвентаризації лісів
створення механізму запобігання лісовим пожежам і 
рубкам з урахуванням цілей збереження біорізноманіт-
тя, збільшення лісистості, кліматичної політики, охоро-
ни річок і водойм

2) земельні ресурси удосконалення заходів щодо боротьби з деградацією 
земель та опустелюванням
ідентифікація зон, уразливих до (накопичення) нітратів
посилення роботи за напрямами збереження, віднов-
лення і сталого використання торфовищ водно-болот-
них, лучних, степових та інших цінних екосистем
забезпечення переходу на засади екологічно збалансо-
ваного землекористування

3) біорізноманіття розроблення Стратегії з біорізноманіття до 2030 року
оновлення переліку видів тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України
ратифікація Нагойського протоколу про доступ до ге-
нетичних ресурсів та справедливий і рівноправний роз-
поділ вигод від їх використання відповідно до Конвенції 
про біологічне різноманіття
ратифікація Нагойсько-Куала-Лумпурського додатково-
го протоколу про відповідальність і відшкодування до 
Картахенського протоколу про біобезпеку
удосконалення законодавства про державну систему бі-
обезпеки під час створення, випробування, транспор-
тування та використання генетично модифікованих ор-
ганізмів
створення системи центру моніторингу біорізноманіт-
тя та ведення державних кадастрів рослинного і тва-
ринного світу
інтеграція національної екологічної мережі України до 
Генеральної схеми планування територій України
формування національної екологічної мережі України 
та її інтеграція до національної інфраструктури геопрос-
торових даних
введення заборони на використання диких тварин у 
цирках, а також у будь-якій іншій комерційній діяльнос-
ті публічного характеру, крім стаціонарних зоопарків

4) природно-заповід-
ний фонд

збільшення площі територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду до 15 відсотків території держави
прийняття законодавства про території Смарагдової ме-
режі
реформування управління установами природно-запо-
відного фонду
внесення змін до адміністративного та кримінального 
законодавства щодо посилення відповідальності за по-
рушення у сфері природно-заповідного фонду
створення відкритої бази даних Державного кадастру 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду
надання у постійне користування установам природно-
заповідного фонду відповідних земельних ділянок та 
встановлення меж територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду
залучення інвестицій та розроблення механізмів фінан-
сування управління природно-заповідного фонду, ре-
креаційної інфраструктури та освітніх програм

5) водні ресурси та моря перехід до інтегрованого управління водними ресурса-
ми за басейновим принципом
впровадження нового порядку здійснення державного 
моніторингу вод
розроблення та затвердження планів управління річко-
вими басейнами
розроблення та затвердження Морської природоохо-
ронної стратегії України
розроблення та затвердження плану дій для досягнен-
ня та підтримки доброго екологічного стану Азовсько-
го і Чорного морів
запровадження програми державного моніторингу вод 
відповідно до вимог Водної рамкової директиви ЄС

6) надра запровадження державної політики у сфері надроко-
ристування, що стимулюватиме збільшення обсягів 
власного видобутку корисних копалин, зменшення за-
лежності України від імпорту енергоносіїв та залучення 
інвестицій у видобувну галузь
створення відкритої електронної бази даних, що містить 
відомості про надра, дозволи на користування

3. Реалізація принципів 
сталого розвитку та по-
ступовий перехід до «зе-
леної економіки», зокре-
ма щодо:
1) зміни клімату прийняття обґрунтованого другого Національно-визна-

ченого внеску України до Паризької угоди з урахуван-
ням перспектив відновлення та нарощування обсягів 
виробництва української промисловості
впровадження системи моніторингу, звітності та вери-
фікації викидів парникових газів на рівні установок
запровадження національної системи торгівлі викида-
ми парникових газів
затвердження інтегрованого плану боротьби із зміною 
клімату та розвитку енергетики до 2030 року
розроблення та впровадження Рамкової стратегії адап-
тації до зміни клімату в Україні до 2030 року
розроблення секторальних кліматичних політик та вста-
новлення конкретних цілей для кожної з них
створення національного кліматичного фонду
впровадження «зелених облігацій» для залучення інвес-
тицій в екомодернізацію та проекти екологічного спря-
мування
впровадження секторальних кліматичних політик для 
енергетики, промисловості, транспорту, житлово-кому-
нального господарства, аграрного сектору та інших га-
лузей

2) відходів прийняття Законів України «Про управління відхода-
ми», «Про відходи упаковки», «Про управління відхода-
ми видобувної промисловості», «Про відходи електрич-
ного та електронного обладнання», «Про батарейки, ба-
тареї і акумулятори», «Про обмеження обігу пластико-
вих пакетів»
ухвалення регіональних планів управління відходами
впровадження найкращих практик з оброблення від-
ходів
встановлення ієрархії управління відходами
залучення інвестицій у сферу управління відходами
створення сучасної інфраструктури управління відхо-
дами
зменшення кількості полігонів та звалищ
унормування транскордонного перевезення відходів
забезпечення безпечного управління відходами, що 
утворюються в результаті видобування
попередження аварій та створення систем управлін-
ня безпекою
передбачення гарантій власників щодо рекультивації зе-
мельних ділянок
запровадження принципу розширеної відповідальнос-
ті виробника
створення системи роздільного збирання та переро-
блення відходів упаковки
збільшення обсягів використання вторинної сировини 
та промислових відходів
створення належного інформаційного сервісу як для 
суб’єктів господарювання, так і для органів державної 
влади, у галузі відходів

3) промислового забруд-
нення

забезпечення правових та інституційних передумов для 
ефективного запобігання, зменшення і контролю про-
мислового забруднення
підвищення ефективності державного регулювання у 
сфері промислового забруднення
прийняття Закону України «Про запобігання, зменшення 
та контроль промислового забруднення»
запровадження інтегрованого дозволу і найкращих до-
ступних технологій та методів управління
запровадження Єдиної державної електронної інформа-
ційної системи інтегрованих дозволів
удосконалення системи нагляду (контролю) за дотри-
манням суб’єктами господарювання законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища
забезпечення доступу громадськості до інформації в 
процесі видачі інтегрованого дозволу та контролю йо-
го виконання

4) Чорнобильської АЕС та 
зони відчуження

розроблення і ухвалення Стратегії розвитку території 
зони відчуження
прийняття Закону України «Про внесення змін до За-
гальнодержавної програми зняття з експлуатації Чор-
нобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на 
екологічно безпечну систему»
оновлення законодавства про правовий режим терито-
рії, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи
затвердження програми поводження з радіоактивни-
ми відходами
перетворення території зони відчуження на точку зрос-
тання економіки
створення безпечної та комплексної системи поводжен-
ня з відпрацьованим ядерним паливом

5) хімічної безпеки створення інфраструктури для поводження з різними 
видами відходів
підвищення рівня хімічної безпеки
ухвалення законодавства про хімічну безпеку, яке пе-
редбачатиме встановлення цілей державної політики у 
сфері хімічної безпеки; визначення джерел загроз хі-
мічної безпеки; запровадження гарантій хімічної безпе-
ки; нормування і стандартизацію у сфері хімічної безпе-
ки; функціонування інформаційної системи у сфері хі-
мічної безпеки; вимоги до виробництва та поводження 
з хімічною продукцією; формування планів і програм у 
сфері хімічної безпеки; впровадження фінансово-еко-
номічних інструментів у сфері хімічної безпеки; відпо-
відальність за порушення законодавства у сфері хіміч-
ної безпеки тощо
запровадження системи управління хімічною безпекою 
та хімічними речовинами

За стратегічною ціллю 4 «Забезпечення високого рівня здоров’я та високих показ-
ників тривалості життя і тривалості здорового життя»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Створення ефектив-
ної системи громадського 
здоров’я шляхом:
1) виконання зобов’язань 
щодо профілактики неін-
фекційних захворювань

виконання Національного плану заходів щодо неінфек-
ційних захворювань для досягнення глобальних цілей 
сталого розвитку
запровадження заходів для розвитку масового спорту
впровадження механізмів зменшення передчасної 
смертності та захворюваності від хвороб, викликаних 
вживанням тютюну, шляхом ухвалення відповідних нор-
мативно-правових актів та реалізації зобов’язань Укра-
їни перед ЄС, зокрема імплементації Директив 2014/40/
ЄС та 2011/64/ЄС, Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби 
проти тютюну, посилення податкової політики, зокре-
ма щодо тютюнових виробів для нагрівання і рідин для 
електронних сигарет
виконання плану заходів щодо зниження рівня опромі-
нення населення радоном та продуктами його розпаду, 
мінімізації довгострокових ризиків від поширення радо-
ну в житлових і нежитлових будівлях, на робочих місцях 
на 2020—2024 роки

2) виконання зобов’язань 
щодо профілактики ін-
фекційних захворювань

виконання Стратегії розвитку імунопрофілактики та за-
хисту населення від інфекційних хвороб, яких можна 
запобігти шляхом проведення імунопрофілактики
запровадження європейських стандартів та практики у 
системі нагляду за інфекційними захворюваннями
забезпечення населення імунопрофілактикою шля-
хом неухильного виконання програм імунопрофілакти-
ки з дотриманням Національного календаря профілак-
тичних щеплень та проведення відповідних інформацій-
них кампаній
забезпечення сталої системи управління та закупівель 
якісних імунобіологічних препаратів згідно з календа-
рем Національних профілактичних щеплень, що задо-
вольнить 100 відсотків потреби

3) запровадження націо-
нальної системи крові

запровадження національної системи крові як складової 
частини системи громадського здоров’я
впровадження європейських стандартів та практик у 
системі крові

2. Розбудова мере-
жі закладів епідемічно-
го контролю і біологіч-
ної безпеки та розбудо-
ва системи громадського 
здоров’я для оцінювання 
стану здоров’я населення 
і оперативного виявлення 
загроз для українців

проведення аудиту, оптимізація мережі та консолідація 
аналітичних ресурсів науково-дослідних установ та ла-
бораторних центрів МОЗ
забезпечення функціонування системи реагування на 
надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я, 
пов’язані з біологічними ризиками
впровадження інструментів управління біологічними ри-
зиками
оновлення законодавства у сфері захисту населення 
від інфекційних захворювань, санітарного та епідеміч-
ного благополуччя населення та системи громадсько-
го здоров’я
імплементація в законодавство у сфері громадсько-
го здоров’я положень відповідних нормативно-право-
вих актів ЄС
розроблення та ухвалення базового закону про систему 
громадського здоров’я та необхідних для його реаліза-
ції нормативно-правових актів
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забезпечення належної інфраструктури для уповно-
важеного державного органу у сфері громадського 
здоров’я
покращення фінансового, матеріально-технічного та 
кадрового задоволення потреб системи громадсько-
го здоров’я
підвищення культури гігієни в освітніх процесах
забезпечення сталого фінансування та виконання про-
грами «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епі-
деміями»
виконання Стратегії забезпечення біологічної безпеки та 
біологічного захисту за принципом «єдине здоров’я» на 
період до 2025 року та плану заходів з її реалізації

3. Протидія туберкульо-
зу, ВІЛ/СНІДу та вірусним 
гепатитам

виконання програми протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу
забезпечення інфекційного контролю соціально небез-
печних хвороб (ВІЛ, туберкульоз, гепатит С)
підвищення ефективності лікування та профілактичних 
заходів у сфері боротьби з ВІЛ-інфекцією, туберкульо-
зом і вірусними гепатитами
виконання Державної стратегії протидії ВІЛ-інфекції/
СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 
2030 року та Державної стратегії розвитку системи про-
титуберкульозної медичної допомоги населенню

4. Система біобезпеки та 
біозахисту

створення єдиної системи біобезпеки та біозахисту за 
принципом «єдине здоров’я», виконання зобов’язань 
щодо охорони здоров’я і здоров’я людей, тварин, запо-
бігання поширенню на території країни небезпечних ін-
фекційних захворювань, підвищення рівня готовності 
до спалахів інфекційних хвороб

5. Реалізація політики у 
сфері надання медичних 
послуг, зокрема:
1) трансформування сис-
теми фінансування охо-
рони здоров’я

гарантування юридичного механізму комбінованої опла-
ти медичних послуг і лікарських засобів, що включені 
до програми медичних гарантій
моніторинг ефективного витрачання бюджетних коштів 
на заклади охорони здоров’я, детінізація неофіційних 
платежів у системі охорони здоров’я
деталізація переліку медичних послуг та вимог до їх на-
дання, встановлення прозорих та обґрунтованих тари-
фів на платні послуги відповідно до показників здоров’я 
та смертності населення, а також економічної ефек-
тивності
забезпечення гідного рівня оплати праці медичних пра-
цівників з визначенням на кожному рівні мінімального 
рівня заробітної плати
впровадження нових фінансових механізмів на рівні ви-
сокоспеціалізованої медичної допомоги (стаціонарно-
го рівня)
стимулювання розвитку ринку медичного страхування: 
запровадження податкових стимулів для роботодавців, 
які забезпечують добровільне медичне страхування для 
працівників, передбачення податкових механізмів для 
відрахувань страхових платежів працівників та фізичних 
осіб — підприємців, активізація роботи з асоціаціями 
роботодавців щодо ширшого застосування добровіль-
ного медичного страхування
забезпечення фінансового захисту населення від над-
мірних витрат на охорону здоров’я
забезпечення ефективного функціонування моделі дер-
жавного гарантування пакета медичної допомоги, який 
має бути доступним для всього населення, незалежно 
від статі, місця проживання, рівня статків та інших соці-
ально-демографічних характеристик
включення пріоритетних послуг до програми медич-
них гарантій
збільшення видатків державного бюджету на реаліза-
цію програми медичних гарантій не менше ніж 5 від-
сотків ВВП
зміцнення та розвиток вторинної (спеціалізованої) та 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги
розроблення та регулярне оновлення стандартів якості 
надання медичної допомоги на основі доказової меди-
цини та світових стандартів
забезпечення максимального охоплення населення 
України доступними та якісними медичними послугами
запровадження ефективної системи стратегічних за-
купівель
розроблення, організація і здійснення в закладах охо-
рони здоров’я Мінветеранів комплексу профілактич-
них, лікувальних та реабілітаційних заходів, спрямова-
них на охорону і зміцнення здоров’я ветеранів війни та 
членів їх сімей
формування та забезпечення функціонування переліку 
медичних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей, 
не включених до програми державних гарантій медич-
ного обслуговування населення, оплату надання яких 
гарантує держава

2) покращення якості на-
дання медичної допомоги

створення системи забезпечення якості медичних по-
слуг
розвиток та забезпечення спроможності мережі закла-
дів охорони здоров’я згідно з розробленими планами 
розвитку госпітальних округів
консолідація ресурсів для інвестицій у розвиток пер-
спективних закладів охорони здоров’я в новоутворених 
госпітальних округах
зміцнення системи якісної та доступної первинної ме-
дичної допомоги та запровадження моніторингу якос-
ті послуг
забезпечення розвитку екстреної медичної допомоги, 
онкологічної, паліативної допомоги, охорони психічного 
здоров’я, реабілітації
розбудова системи трансплантації органів та гемопое-
тичних стовбурових клітин
оптимізація організації надання медичної допомоги осо-
бам, що постраждали в дорожньо-транспортних при-
годах
створення умов для розвитку державно-приватно-
го партнерства в охороні здоров’я, санаторно-курорт-
ній сфері та сфері психологічної реабілітації ветеранів 
війни та членів їх сімей
запровадження страхування професійної діяльності ме-
дичних працівників
формування ефективної мережі надавачів медичних по-
слуг відповідно до фактичних потреб населення та з 
урахуванням основних показників здоров’я українців, 
оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення ін-
формаційного та кадрового ресурсу закладів охорони 
здоров’я на всіх рівнях медичної допомоги відповідно 
до міжнародних стандартів
впровадження інноваційних технологій в щоденній ме-
дичній практиці та забезпечення доступу до високотех-
нологічного лікування
врегулювання питання застосування допоміжних репро-
дуктивних технологій
ухвалення державної цільової програми щодо репро-
дуктивного здоров’я нації
реалізація гендерно чутливих інформаційних кампаній, 
спрямованих на пропаганду здорового способу життя

3) розбудова якісної, без-
печної та доступної елек-
тронної системи охорони 
здоров’я

забезпечення надання якісних, безпечних та доступних 
цифрових медичних послуг
депаперизація та зменшення адміністративного наван-
таження на медичних працівників
розширення функціональності електронної систе-
ми охорони здоров’я та впровадження понад 30 нових 
електронних сервісів для пацієнтів
затвердження законодавства для розвитку електронної 
охорони здоров’я та телемедицини
забезпечення інформаційної безпеки та захисту інфор-
мації і персональних даних відповідно до міжнародних 
стандартів і стандартів ЄС

6. Реалізація фармацев-
тичної політики і забезпе-
чення доступу до якісних, 
ефективних та безпеч-
них ліків:
1) розвиток національно-
го фармвиробництва

забезпечення підтримки розвитку виробництва критич-
но необхідної продукції
запровадження кредитного стимулювання фармацев-
тичних компаній (експортне кредитування, кредитуван-
ня закупівель виробничого обладнання)
зменшення податкового та митного навантаження на 
обладнання, комплектувальні вироби до нього та інші 
матеріали для виробництва інноваційних лікарських за-
собів, вакцин, медичної техніки
залучення міжнародного фінансування для розвитку 
фармвиробництва в Україні

2) забезпечення населен-
ня України доступними, 
якісними, ефективними і 
безпечними лікарськими 
засобами, медичними та 
косметичними виробами

забезпечення державних фінансових гарантій медично-
го обслуговування населення в частині реімбурсації лі-
карських засобів
підвищення доступності лікарських засобів через роз-
ширення програми реімбурсації «Доступні ліки» та ін-
формування населення про цю програму
запровадження вимог до підтвердження біоеквівалент-
ності ліків, що гарантуються програмою «Доступні ліки»
запровадження рецептурного відпуску ліків за електро-
нними рецептами
приведення процедури допуску лікарських засобів, ме-
дичних виробів та косметичної продукції на ринок у від-
повідність із законодавством та практиками ЄС
реформування патентної системи та забезпечення умо-
ви для вільної конкуренції медичної продукції на рин-
ку України
удосконалення системи державного регулювання цін на 
лікарські засоби
створення системи моніторингу обігу нових психоактив-
них речовин
забезпечення розбудови системи оцінки медичних тех-
нологій, що дасть змогу ухвалювати ефективні страте-
гічні рішення у сфері охорони здоров’я на підставі по-
казників клінічної ефективності, економічної доцільнос-
ті та організаційних питань застосування лікарських за-
собів, медичних виробів та інших медичних технологій
повне впровадження оцінки медичних технологій та до-
говорів керованого доступу
утворення незалежного агентства з оцінки медичних 
технологій відповідно до кращої міжнародної практики 
розвинутих країн світу
гармонізація регулювання охорони здоров’я із законо-
давством ЄС
вдосконалення національного законодавства щодо лі-
карських засобів
покращення безпеки продукції через протидію незакон-
ній торгівлі та підробці лікарських засобів, впроваджен-
ня системи серіалізації/перевірки (двовимірне кодуван-
ня) відповідно до норм і стандартів ЄС
створення єдиної системи моніторингу обігу ліків
легалізація рослин роду коноплі, що використовуються 
для медичних цілей
оптимізація регулювання торгівлі «безрецептурними 
препаратами»

3) удосконалення меха-
нізму регулювання щодо 
клінічних випробувань

удосконалення процедурних механізмів проведення клі-
нічних випробувань та клінічних випробувань вакцин
запровадження вимог до страхування відповідальнос-
ті спонсора клінічних випробувань замість страхування 
кожного учасника клінічних випробувань
врегулювання оподаткування та оплати за роботу над 
клінічними випробуваннями медичних установ та лі-
карів
запровадження компенсації податку на додану вартість 
та пільгового оподаткування для імпорту препаратів і 
технологій для проведення клінічних випробувань
стимулювання проведення клінічних досліджень україн-
ськими та зарубіжними фармацевтичними компаніями 
через податкові пільги, спрощення регулювання галу-
зі і процедур, електронну подачу документів і матеріалів 
клінічних досліджень тощо
оновлення регуляторної бази для визначення чітких, 
прозорих та сучасних вимог до проведення клінічних 
досліджень
декриміналізація галузі клінічних досліджень
забезпечення розвитку та вдосконалення системи про-
фесійної підготовки та підвищення кваліфікації медич-
ного персоналу, який забезпечує проведення клінічних 
досліджень

4) цифровізація переведення в електронний спосіб процесу подання до-
кументів та комунікації фармацевтичних компаній та 
сторін клінічних випробувань з державними органами

7. Забезпечення високого 
рівня медичної освіти, на-
уки та розвитку кадрово-
го потенціалу:
1) медична освіта підвищення якості до- та післядипломної медичної осві-

ти
запровадження ефективної системи фінансування за-
кладів вищої освіти відповідно до результатів діяльності
забезпечення проведення незалежних кваліфікаційних 
іспитів, що відповідають вимогам міжнародних стан-
дартів
впровадження нової моделі інтернатури
впровадження системи ефективного та прозорого роз-
поділу випускників закладів вищої освіти у галузі знань 
охорони здоров’я
забезпечення побудови системи безперервного профе-
сійного розвитку працівників галузі охорони здоров’я із 
залученням представників фармацевтичної професійної 
спільноти, молодших спеціалістів з медичною освітою, 
професіоналів з немедичною освітою, які працюють в 
системі охорони здоров’я
надання можливості вступу до аспірантури та докторан-
тури з галузі охорони здоров’я вступникам на базі ви-
щої немедичної освіти
впровадження кваліфікаційного іспиту КРОК під час 
підготовки фахівців з галузі охорони здоров’я
реалізація стратегії розвитку медичної освіти
інтеграція стандартів доказової медицини у систему ме-
дичної освіти

2) медична наука покращення умов для розвитку медичної науки, прове-
дення наукових досліджень
впровадження автоматизованої системи подання зая-
вок, обробки інформації та моніторингу проектів науко-
вих досліджень
створення умов для розвитку державно-приватного 
партнерства у сфері медичної науки та проведення нау-
кових досліджень

3) розвиток кадрового 
потенціалу

розроблення методології визначення потреб галузі охо-
рони здоров’я у спеціалістах та формування на її осно-
ві державного замовлення на додипломному і післяди-
пломному рівні
запровадження лікарської резидентури
забезпечення розвитку та підтримки медсестринства
створення та забезпечення належного функціонування 
реєстру вакансій в системі охорони здоров’я
запровадження в областях програми місцевих стимулів 
для залучення спеціалістів у сфері охорони здоров’я
зміна підходів до атестації медичних працівників на під-
вищення/підтвердження кваліфікації, запровадивши 
обов’язковий іспит з оцінки практичних навичок за від-
повідними спеціальностями, у тому числі шляхом роз-
витку мережі симуляційних центрів (центрів симуляцій-
них методів навчання)

За стратегічною ціллю 5 «Забезпечення рівних прав та можливості для кожно-
го, інклюзії та безбар’єрності, високого рівня соціального захисту для гідного життя; 
підвищення рівня зайнятості жінок і чоловіків відповідних вікових груп та скорочен-
ня розриву в оплаті праці жінок і чоловіків»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Соціальний захист і со-
ціальні послуги, зокрема:
1) посилення адресності 
та розвиток надання соці-
альних послуг та соціаль-
ного захисту

налагодження ефективної системи соціального захисту 
населення відповідно до міжнародних стандартів
створення системи управління та надання соціальних 
послуг безпосередньо за місцем проживання і перебу-
вання у громаді та впровадження єдиної моделі органі-
зації їх надання
підвищення рівня спроможності об’єднаних територі-
альних громад щодо надання якісних соціальних по-
слуг, щодо розширення доступу до соціальної та кому-
нальної інфраструктури громади, покращення охоплен-
ня послугами вразливих груп населення
проведення оцінки потреб населення в соціальних по-
слугах, проведення навчання та поширення інформа-
ції про найкращі практики проведення оцінки потреб на-
селення в соціальних послугах для об’єднаних терито-
ріальних громад
впровадження ефективних механізмів фінансування со-
ціального захисту в об’єднаних територіальних грома-
дах з різних джерел
затвердження стандартів надання соціальних послуг
створення механізмів контролю якості надання соціаль-
них послуг та соціального захисту
проведення перепису населення
цифровізація соціальної допомоги та прийняття рішень 
з надання соціальних послуг та соціального захисту
забезпечення надання соціальних послуг вразливим 
групам населення та особам, що мають обов’язки по 
догляду
забезпечення якості та доступності соціальних послуг 
особам, постраждалим від домашнього насильства, на-
сильства за ознакою статі та торгівлі людьми
створення реєстру надавачів та отримувачів соціаль-
них послуг
запровадження системи підвищення компетентностей 
працівників установ, закладів надавачів соціальних по-
слуг та соціального захисту

2) запровадження в сис-
темі соціальної допомоги 
механізмів, які стимулю-
ють малозабезпечені сім’ї 
до самозабезпечення

забезпечення вжиття заходів для повернення на ринок 
праці довготривалих безробітних з числа членів малоза-
безпечених сімей, яким передбачено надання фінансо-
вої підтримки на здобуття економічної самостійності

3) забезпечення прав ді-
тей

реформування системи забезпечення прав дітей в умо-
вах децентралізації
забезпечення захисту прав дітей на охорону здоров’я, 
достатній життєвий рівень, захист від усіх форм на-
сильства, контакт з батьками, житло і освіту, зайнят-
тя підприємницькою діяльністю; об’єднання в дитячі та 
молодіжні організації
реалізація програми підготовки до самостійного жит-
тя випускників закладів інституційного догляду та вихо-
вання дітей, осіб з числа вихованців прийомних сімей і 
дитячих будинків сімейного типу

4) соціальні програми для 
осіб з інвалідністю, інших 
маломобільних груп на-
селення

удосконалення системи надання реабілітаційних послуг 
для осіб з інвалідністю
удосконалення системи забезпечення технічними та ін-
шими засобами реабілітації

2. Реалізація ефективної 
політики зайнятості, зо-
крема:
1) підвищення рівня за-
йнятості

удосконалення державної політики у сфері зайнятості 
населення на основі кращих міжнародних практик
сприяння залученню безробітних на ринок праці за до-
помогою активних програм зайнятості
впровадження нових електронних сервісів у роботу дер-
жавної служби зайнятості, розширення можливостей 
для самообслуговування суб’єктів ринку праці
налагодження партнерства між стейкхолдерами ринку 
праці на всіх рівнях прийняття рішень
осучаснення програм зайнятості
удосконалення методики здійснення моніторингу попи-
ту і пропозиції робочої сили на ринку праці
модернізація інформаційних систем державної служби 
зайнятості для сприяння інклюзивності доступу до елек-
тронних послуг, електронного обслуговування клієнтів, 
розширення переліку електронних послуг та забезпе-
чення їх відповідності сучасним вимогам ринку праці
забезпечення впровадження інституту спеціалізовано-
го кар’єрного радника з питань інклюзивного працев-
лаштування
налагодження співпраці державної служби зайнятос-
ті з підприємствами, які реалізують інвестиційні про-
екти та цільові програми, приватними агентствами за-
йнятості та роботодавцями з метою працевлаштуван-
ня безробітних
сприяння співпраці учасників ринку праці на місцевому 
рівні та посиленню їх інституціональної спроможності
імплементація міжнародних підходів щодо сприяння 
підприємництву і самозайнятості населення в організа-
цію діяльності державної служби зайнятості
створення інституційних та фінансових можливостей 
для самореалізації потенціалу економічно активної час-
тини населення, сприяння підприємницькій діяльності 
та реалізації можливостей для осіб похилого віку
сприяння створенню робочих місць і підтримка зайня-
тості для соціально вразливих верств населення, осіб з 
інвалідністю
запровадження альтернативних можливостей виконан-
ня обов’язкового нормативу щодо кількості робочих 
місць для осіб з інвалідністю
удосконалення механізму надання державних дотацій 
роботодавцю на створення спеціальних робочих місць 
для осіб з інвалідністю, зареєстрованих у державній 
службі зайнятості
удосконалення механізму професійного навчання заре-
єстрованих безробітних
розроблення комплексу заходів щодо детінізації за-
йнятості
прогнозування потреби у фахівцях та робітничих кадрах 
на ринку праці
удосконалення механізму професійного навчання ве-
теранів війни

2) створення умов для 
професійного навчання 
протягом життя та підви-
щення здатності конкуру-
вати на ринку праці

удосконалення державної системи професійної орієн-
тації населення
розроблення та впровадження професійних стан-
дартів і галузевих рамок кваліфікацій, зокрема 
військовооблікових спеціальностей
запровадження нових форм здобуття освіти та про-
фесійного навчання безробітних, зокрема дистанцій-
ної, дуальної
оновлення переліку професій, спеціальностей, напря-
мів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчан-
ня за якими може бути виданий ваучер з метою підтри-
мання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, з 
урахуванням пріоритетних видів економічної діяльнос-
ті держави
удосконалення системи підтвердження результатів не-
формального професійного навчання, зокрема за ро-
бітничими професіями
удосконалення підходів до надання державною служ-
бою зайнятості послуг з професійної орієнтації
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створення умов для соціального захисту, перекваліфі-
кації, навчання та працевлаштування шахтарів, звільне-
них через закриття шахт
підвищення конкурентоспроможності осіб на ринку пра-
ці шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення 
кваліфікації за професіями та спеціальностями для прі-
оритетних видів економічної діяльності
удосконалення підходів до надання ветеранам війни по-
слуг з професійної орієнтації
підвищення конкурентоспроможності ветеранів війни, 
військовослужбовців, які закінчили військову службу 
у військових формуваннях та правоохоронних органах 
спеціального призначення, на ринку праці шляхом пе-
репідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за 
професіями та спеціальностями для пріоритетних видів 
економічної діяльності

3. Соціальне страхування 
та пенсійне забезпечення 
шляхом:
1) підвищення рівня пен-
сійного забезпечення

підвищення рівня пенсійного забезпечення, зокрема 
шляхом проведення щорічної індексації пенсії, додатко-
вих соціальних виплат пенсіонерам старше 75 років
запровадження законодавчих змін щодо підвищення 
розміру пенсійних виплат з урахуванням рекомендацій 
Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні 
норми соціального забезпечення № 102
розроблення та ухвалення законодавства про накопичу-
вальну пенсійну систему

2) запроваджен-
ня другого рівня 
(загальнообов’язкового 
накопичувального страху-
вання) та створення умов 
для розвитку третього 
рівня пенсійного забез-
печення (добровільного 
накопичувального стра-
хування)

запровадження другого рівня системи пенсійного за-
безпечення (загальнообов’язкове накопичувальне стра-
хування)
забезпечення високої інституційної спроможності ре-
гуляторів фінансового сектору, що здійснюватимуть 
контроль за суб’єктами, які надають послуги з накопи-
чувального пенсійного забезпечення
створення передумов для функціонування суб’єктів на-
копичувальної системи пенсійного забезпечення та ви-
значення правил та інструментів гарантування внесків 
учасників накопичувальної системи пенсійного забезпе-
чення, зокрема їх захисту від знецінення внаслідок ін-
фляційних процесів
забезпечення ефективного функціонування системи на-
копичувального пенсійного забезпечення (другого та 
третього рівнів пенсійного забезпечення)

3) соціального страху-
вання

спрощення процедур, необхідних для надан-
ня матеріального забезпечення та послуг за 
загальнообов’язковим державним соціальним страху-
ванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 
від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності
покращення доступності сервісів Фонду соціального 
страхування шляхом його цифровізації
зменшення кількості паперових документів, які пода-
ють застраховані особи та члени їх сімей для отриман-
ня страхових виплат
забезпечення функціонування електронного реєстру 
листків непрацездатності

4. Реалізація ефектив-
ної молодіжної політики, 
зокрема:
1) підвищення рівня ком-
петентностей молоді для 
реалізації свого потенціа-
лу в Україні, економічної 
активності, професійно-
го та кар’єрного розвитку, 
враховуючи власні інтер-
еси, можливості та потре-
би ринку праці, зокрема 
шляхом розвитку куль-
тури підприємництва се-
ред молоді

забезпечення підтримки підприємців з числа молоді
забезпечення підтримки участі молоді в наукових до-
слідженнях
забезпечення переходу до державної підтримки моло-
дих вчених на основі застосування критерію ідентифіка-
ції за етапами розвитку наукової кар’єри
стимулювання молоді до оволодіння знаннями і нави-
чками технологічних наукових напрямів (STEAM-освіта)
полегшення переходу молоді від навчання до працев-
лаштування
сприяння ранній професійній орієнтації молоді
підвищення рівня навичок молоді для відповідності по-
требам ринку праці за участю представників роботодав-
ців та бізнес-сектору
затвердження та виконання Національної стратегії дер-
жавної молодіжної політики

2) cтворення можливос-
тей, які допоможуть мо-
лоді бути свідомими, від-
повідальними, активни-
ми, інтегрованими в сус-
пільне життя країни і 
адаптованими до викли-
ків сучасного світу та ма-
ти високий рівень життєс-
тійкості, самостійності і 
спроможності

підвищення рівня компетентностей молоді
підвищення рівня культури волонтерства серед молоді
активізація залучення молоді до процесів ухвалення рі-
шень на державному та місцевому рівні
зміцнення соціальної згуртованості молоді
поширення наявних і запровадження нових моделей 
для розвитку, інтеграції та участі молоді в суспільному 
житті із застосуванням цифрових інструментів та з ура-
хуванням реформування місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади
впровадження громадянської освіти на всіх рівнях
поширення неформальної та інформальної освіти
впровадження інклюзивного підходу та забезпечення 
рівних прав, а також доступу до послуг, можливостей, 
інформації для різних категорій молоді
підвищення рівня спроможності інститутів громадян-
ського суспільства та установ, що працюють з молод-
дю, для виконання ними ефективної роботи та надання 
якісних послуг для молоді

3) надання пільгових кре-
дитів на житло

запровадження програми кредитування молоді на піль-
гових умовах для придбання житла
запровадження спеціальних умов кредитування моло-
дих сімей з дітьми для придбання житла

4) надання соціальної 
допомоги та пільгових 
кредитів для отриман-
ня освіти

запровадження програми кредитування молоді на піль-
гових умовах для отримання освіти
запровадження програм соціальної допомоги, пільгових 
кредитів для отримання освіти для сімей з дітьми

5. Забезпечення рівних 
прав та можливостей для 
всіх, зокрема:
1) впровадження євро-
пейських стандартів рів-
ності та забезпечення рів-
них прав та можливостей

удосконалення законодавства щодо забезпечення рів-
них прав та можливостей жінок і чоловіків, осіб з фі-
зичними та іншими обмеженнями, маломобільних груп 
населення
удосконалення законодавства щодо протидії торгівлі 
людьми та домашньому насильству
удосконалення механізмів надання допомоги та захис-
ту особам, які постраждали від домашнього насильства, 
забезпечення доступу до якісних соціальних послуг від-
повідно до їх потреб
покращення якості та доступності необхідної допомоги 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми
удосконалення систем протидії дискримінації за озна-
кою статі, протидії торгівлі людьми та домашньому на-
сильству
удосконалення механізмів забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя сус-
пільства шляхом впровадження міжнародної ініціативи 
«Партнерство Біарріц» з утвердження гендерної рівності
забезпечення правових інструментів, які сприятимуть 
впровадженню принципу рівної винагороди за працю 
рівної цінності, відповідно до Конвенції Міжнародної ор-
ганізації праці № 100
сприяння подоланню гендерних стереотипів, визнанню 
внеску неоплачуваної хатньої та доглядової праці, рів-
номірному розподілу сімейних і батьківських обов’язків 
тощо
удосконалення національних механізмів забезпечен-
ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, інклю-
зії та безбар’єрності, відповідної інституційної та матері-
ально-технічної інфраструктури

2) забезпечення рівних 
прав та можливостей для 
кожного (незалежно від 
статі, расового чи етніч-
ного походження, релігії 
чи віросповідання, інва-
лідності, віку чи сексуаль-
ної орієнтації)

усунення дискримінаційних положень із законодавства 
для забезпечення рівних прав та можливостей для кож-
ного (незалежно від статі, расового чи етнічного похо-
дження, сексуальної орієнтації, релігії чи віросповіда-
ння, інвалідності, фізичних та інших обмежень, віку)

За стратегічною ціллю 6 «Створення належних умов та забезпечення доступності 
для занять фізичною культурою і спортом»:

Шляхи досягнення  
стратегічної цілі Завдання

1. Створення умов для 
отримання населенням 
доступних, якісних фіз-
культурно-спортивних 
послуг 

удосконалення законодавства з питань заохочення лю-
дей до оздоровчої рухової активності
розроблення державних соціальних нормативів у сфері 
обслуговування закладами фізичної культури та спорту
запровадження пілотного проекту «Гроші ходять за по-
слугою» у системі масового спорту та оздоровчого фіт-
несу
створення умов для розвитку вітчизняної фітнес-інду-
стрії, адаптованої до потреб масового спорту
розроблення нових підходів до проведення занять з фі-
зичної культури (виховання) у закладах освіти як ор-
ганічної складової здорового способу життя, зокрема 
з метою покращення інклюзивності та доступності для 
осіб з інвалідністю
залучення суб’єктів масового спорту та оздоровчо-
го фітнесу до надання послуг з фізкультурно-спортив-
ної реабілітації дітям, молоді та особам з інвалідністю, 
учасникам операції Об’єднаних сил на сході України з 
використанням засобів фізичної культури і спорту для 
забезпечення сприяння їх соціальній інтеграції

2. Забезпечення про-
ведення фізкультурно-
оздоровчих та спортив-
них заходів у місцях ма-
сового відпочинку на-
селення

виконання Національної стратегії з оздоровчої рухової 
активності на період до 2025 року «Рухова активність 
— здоровий спосіб життя — здорова нація» та планів 
заходів з її реалізації
стимулювання проведення загальнодоступних спортив-
них заходів для активного сімейного відпочинку в міс-
цях масового відпочинку, зокрема організаційна під-
тримка та координація діяльності регіональних центрів 
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
запровадження заходів для розвитку масового спорту
запровадження соціального проекту «Активні парки — 
локації здорової України»
облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, 
велосипедного, водного туризму за участю органів міс-
цевого самоврядування та суб’єктів господарювання
створення умов для проведення фізкультурно-оздоров-
чих заходів для дітей у літніх школах плавання у відкри-
тих водоймах

3. Створення умов для 
безперешкодного доступу 
всіх верств населення, зо-
крема осіб з інвалідністю, 
до спортивних споруд, що 
побудовані в Україні 

проведення інвентаризації об’єктів усієї спортивної інф-
раструктури для визначення їх стану та рівня доступ-
ності, зокрема шляхом прийняття цифрових інформа-
ційних рішень
здійснення моніторингу стану спортивних споруд, їх від-
відування та ефективності використання
формування мережі сучасних та привабливих спортив-
них споруд за місцем проживання, у місцях масового 
відпочинку, що повинні бути легкодоступними для різ-
них верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю
ініціювання внесення змін до планування території у 
частині створення місць для активного відпочинку, зо-
крема парків для фізичної активності та спорту на сві-
жому повітрі, облаштування безпечних велосипедних і 
пішохідних доріжок, внесення необхідних змін до відпо-
відних будівельних норм і стандартів
створення нормативно-правового підґрунтя, що спри-
ятиме залученню інвесторів, меценатів та спонсорів до 
будівництва, відновлення та реконструкції наявної спор-
тивної інфраструктури
забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалід-
ністю до спортивних споруд, що побудовані в Україні

4. Формування інформа-
ційного простору, спря-
мованого на популяри-
зацію фізичної культури 
і спорту 

сприяння поширенню у засобах масової інформації со-
ціальної реклами щодо пропаганди здорового спосо-
бу життя з урахуванням потреб різних груп населення, 
зокрема маломобільних, залежно від статі, віку, місця 
проживання, інших ознак
виготовлення та розміщення інформаційних повідо-
млень на сторінках соціальних мереж та фільмів на те-
лебаченні із залученням провідних спортсменів з інва-
лідністю та їх тренерів
залучення провідних спортсменів, громадських органі-
зацій фізкультурно-спортивної спрямованості до про-
ведення у закладах освіти майстер-класів, відкритих за-
нять у рамках уроків фізичної культури (виховання)

Цільові індикатори — 2030
За стратегічною ціллю 1 «Створення інклюзивного, інноваційного та освіченого 

суспільства, в якому громадяни мають рівні права та можливості для розвитку сво-
го таланту протягом життя»:

збільшення показника охоплення дітей 3—5 років дошкільною освітою;
зменшення різниці в результатах навчальних досягнень випускників закладів за-

гальної середньої освіти сільської та міської місцевості;
збільшення кількості здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти;
збільшення частки роботодавців, які позитивно оцінюють якість вищої освіти;
збільшення частки учнів, які досягли базового рівня грамотності за результата-

ми участі України у міжнародному порівняльному дослідженні якості освіти PISA;
виконання національних завдань Цілі сталого розвитку № 4 (UN SDG).
За стратегічною ціллю 2 «Створення сприятливої екосистеми для реалізації куль-

турного потенціалу, ефективного використання економічного потенціалу культурної 
спадщини»:

входження України до ТОП-30 країн в Індексі м’якої сили (Soft Power Index);
підвищення позиції України в рейтингу Індексу брендів націй (Nation Brands Index) 

щонайменше за чотирма показниками на 3—4 пункти;
щорічне оновлення бібліотечних фондів книжковою продукцією, виданою україн-

ською мовою, на рівні не менше ніж 5 відсотків їх розміру;
збільшення частки дітей з особливими освітніми потребами, що здобувають по-

чаткову мистецьку освіту в мистецьких школах;
виконання національних завдань Цілі сталого розвитку № 11.3 (UN SDG);
збільшення щороку не менше ніж на 5 відсотків молоді (віком від 18 до 39 років), 

залучених до споживання культурного продукту;
збільшення кількості фільмів спільного виробництва, принаймні 50 відсотків за-

гальної суми витрат на виробництво яких здійснені в Україні, на 20 відсотків;
збільшення щороку кількості нових культурно-освітніх програм та проектів, спря-

мованих на залучення і виховання аудиторій.
За стратегічною ціллю 3 «Забезпечення безпечного довкілля для населення»:
підвищення позиції України із 60 на 30 місце в Індексі продуктивності у сфері до-

вкілля (Environmental Perfomance Index);
виконання національних завдань Цілей сталого розвитку № 6, 12 — 15 (UN SDG).
За стратегічною ціллю 4 «Забезпечення високого рівня здоров’я та високих показ-

ників тривалості життя і тривалості здорового життя»:
підвищення тривалості життя і тривалості здорового життя до рівня не менше се-

редньоєвропейського;
підвищення показника народжуваності та зменшення показника смертності на 

1000 осіб;
зменшення середньої кількості днів непрацездатності на рік;
зменшення середньої кількості днів на лікарняному ліжку;
підвищення частки людей, які пройшли обстеження;
охоплення програмою медичних гарантій 100 відсотків населення України;
виконання національних завдань Цілі сталого розвитку № 3 (UN SDG).
За стратегічною ціллю 5 «Забезпечення рівних прав та можливостей для кожно-

го, інклюзії та безбар’єрності, високого рівня соціального захисту для гідного життя; 
підвищення рівня зайнятості жінок і чоловіків відповідних вікових груп та скорочен-
ня розриву в оплаті праці жінок і чоловіків»:

підвищення рівня зайнятості населення віком 20—64 роки;
скорочення частки молоді віком 14—35 років, яка не працює, не навчається і не 

набуває професійних навичок;
підвищення співвідношення середнього розміру пенсії та середньої заробітної 

плати в економіці (за наявності 35 років страхового стажу);
досягнення рівня доходів та соціальних виплат не менше середньоєвропейсько-

го рівня;
виконання національних завдань Цілей сталого розвитку № 1, 5, 10, 16 (UN SDG).
За стратегічною ціллю 6 «Створення належних умов та забезпечення доступності 

для занять фізичною культурою і спортом»:
регулярне та свідоме зайняття фізичною культурою або спортом не менш як 30 

відсотків населення;
доступність для кожної людини, зокрема особи з інвалідністю, до розгалуженої 

мережі спортивної інфраструктури світового рівня;
утворення п’яти сучасних центрів підготовки спортсменів (центр, схід, захід, пів-

день, північ);
будівництво спортивних споруд, що входять до програми Президента України «25 

спортивних магнітів» (введення до 2030 року в експлуатацію 25 спортивних об’єктів).

Очікувані результати за напрямом

Досягнення стратегічних цілей дасть змогу забезпечити побудову інклюзивного 
суспільства всебічно розвинутих, освічених, здорових та захищених громадян з ви-
соким рівнем добробуту завдяки:

реалізації рівних прав та можливостей, інклюзії та безбар’єрності, розвитку сво-
го таланту, здобуття освіти і розширених можливостей для працевлаштування про-
тягом життя;

підвищенню рівня здоров’я та тривалості життя населення;
покращеній системі соціального захисту та підтримки вразливих верств населення;
забезпеченню сприятливих умов для створення і споживання культурного про-

дукту, реалізації культурного потенціалу, збереження культурної спадщини та її ста-
лому використанню;

забезпеченню кращої якості та безпеки навколишнього природного середовища;
популяризації занять фізичною культурою і спортом.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 березня 2021 р. № 172 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  
від 3 квітня 2019 р. № 278  

і від 19 червня 2020 р. № 536
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 278 «Деякі 

питання проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ви-
щої освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2019 році» (Офі-
ційний вісник України, 2019 р., № 30, ст. 1058, № 44, ст. 1538) і від 19 червня 2020 р. 
№ 536 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році» (Офі-
ційний вісник України, 2020 р., № 54, ст. 1662) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 3 березня 2021 р. № 172

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 3 квітня 2019 р. № 278 і від 19 червня 2020 р. № 536

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 278:
1) у назві та тексті постанови слова і цифри «у 2019 році» виключити;
2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для про-

ведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями галузі 
знань «22 Охорона здоров’я» у 2019 році, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова і цифри «у 2019 році» виключити;
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті за програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної 
освіти» для проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальнос-
тями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (далі — бюджетні кошти).»;

у пункті 2:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є заклади вищої освіти дер-

жавної форми власності незалежно від сфери управління, що здійснюють підготов-
ку здобувачів вищої освіти за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і чет-
вертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Завданням одержувача бюджетних коштів та розпорядника бюджетних коштів 

нижчого рівня є розроблення компонентів єдиного державного кваліфікаційного іс-
питу за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» (далі — кваліфікацій-
ний іспит) та його проведення.»;

пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Бюджетні кошти спрямовуються на розроблення та проведення компонентів 

кваліфікаційного іспиту.»;
пункт 5 виключити;
пункт 8 викласти в такій редакції:
«8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бю-

джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.». 

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 536:
1) у постанові:
у назві постанови та пункті 1 слова і цифри «у 2020 році» замінити словами і циф-

рами «у 2021 році»; 
пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я у тримісячний 

строк підготувати пропозиції стосовно удосконалення порядку фінансування стажу-
вання лікарів-інтернів.»;

2) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для ста-
жування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році, затвердженому зазначе-
ною постановою:

у назві Порядку слова і цифри «у 2020 році» замінити словами і цифрами «у 2021 
році»; 

абзац третій пункту 3 замінити абзацами такого змісту:
«Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи з 

питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій (далі — 
структурні підрозділи), які отримують бюджетні кошти відповідно до кількості лі-
карів-інтернів:

першого року навчання 2020/21 навчального року, які працевлаштовані у кому-
нальних закладах охорони здоров’я, що перебували на 15 серпня 2020 р. в управлінні 
органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва;

другого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані у кому-
нальних закладах охорони здоров’я, що перебували на 15 серпня 2020 р. в управ-
лінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва, та продо-
вжують навчання;

першого року навчання 2021/22 навчального року, які працевлаштовані у ко-
мунальних закладах охорони здоров’я, що перебуватимуть на 15 серпня 2021 р. в 
управлінні органів місцевого самоврядування відповідних областей та м. Києва.»;

у першому реченні пункту 4 слова «першого року навчання» замінити словами і 
цифрою «, визначених абзацами третім — шостим пункту 3 цього Порядку»;

пункт 5 викласти в такій редакції: 
«5. Часткове відшкодування щомісячних витрат на оплату праці і нарахувань на 

заробітну плату здійснюється з 1 січня в розмірі 5966 гривень, з 1 грудня — 6023 
гривень на підставі звітів за встановленою МОЗ формою.

У разі коли місячний розмір заробітної плати, нарахованої за фактично відпрацьо-
ваний час, та нарахувань на неї менший, ніж визначений розмір часткового відшко-
дування, розмір відшкодування визначається пропорційно відпрацьованому часу.».
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ДОКУМЕНТИ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 3 березня 2021 р. № 181 

Київ

Деякі питання впровадження та реалізації  
нового механізму фінансового забезпечення  

надання третинної (високоспеціалізованої)  
медичної допомоги в окремих науково-

дослідних установах Національної академії 
медичних наук

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів та Національної академії ме-

дичних наук стосовно здійснення у 2021 році поступового впровадження та реаліза-
ції нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалі-
зованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної 
академії медичних наук.

2. Визначити, що у 2021 році впровадження та реалізація нового механізму фінан-
сового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 
здійснюється в таких державних установах (далі — державні установи):

Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національ-
ної академії медичних наук (м. Київ);

Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова Національної академії ме-
дичних наук (м. Київ);

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної 
академії медичних наук (м. Київ);

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражес-
ка Національної академії медичних наук» (м. Київ);

Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка Національної академії ме-
дичних наук (м. Київ);

Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної 
академії медичних наук (м. Київ);

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Націо-
нальної академії медичних наук (м. Київ);

Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук (м. Київ).
3. Установити, що надання медичної допомоги державними установами під час 

впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється за рахунок ко-
штів:

державного бюджету — на підставі договорів про медичне обслуговування на-
селення, укладених Національною академією медичних наук з кожною державною 
установою відповідно до переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізова-
ної) медичної допомоги державними установами, які не можуть бути надані або на-
даються в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров’я;

місцевих бюджетів — на підставі рішень відповідних місцевих рад і договорів про 
медичне обслуговування населення з державними установами для забезпечення на-
дання державними установами третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

юридичних та фізичних осіб — відповідно до переліку платних послуг, які нада-
ються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних на-
вчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 ве-
ресня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 
2016 р., № 77, ст. 2567), за тарифами, визначеними та затвердженими державними 
установами. Тарифи на платні послуги, що надаються за договорами з юридичними 
особами (у тому числі із страховими компаніями) іноземцям та особам без грома-
дянства, які тимчасово перебувають на території України, затверджуються держав-
ними установами з урахуванням нормативу рентабельності, що самостійно визнача-
ється державними установами.

4. Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для впрова-

дження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах 
Національної академії медичних наук;

перелік послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомо-
ги окремими науково-дослідними установами Національної академії медичних на-
ук, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпечен-
ня надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, і тарифи на та-
кі послуги.

5. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
6. Національній академії медичних наук рекомендувати:
оприлюднювати інформацію про впровадження та реалізацію нового механізму 

фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної до-
помоги на своєму офіційному веб-сайті;

подавати щороку до 1 квітня року, що настає за звітним, Кабінетові Міністрів 
України, Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів звіт про результа-
ти впровадження та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання 
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

подавати щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мініс-
терству фінансів, Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я ін-
формацію про хід впровадження та реалізації нового механізму фінансового забез-
печення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за формою, 
визначеною Національною службою здоров’я;

відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 
«Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 
2018 р., № 46, ст. 1604), забезпечити реєстрацію державних установ, у яких впрова-
джується та реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання тре-
тинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в електронній системі охорони 
здоров’я.

7. Міністерству охорони здоров’я разом з Національною академією медичних на-
ук затвердити в установленому законодавством порядку:

Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань в державні уста-
нови, у яких впроваджується та реалізується новий механізм фінансового забезпе-
чення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, та порядок на-
дання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в таких установах;

примірні договори про медичне обслуговування населення державними устано-
вами.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2021 р. № 181

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для впровадження  
та реалізації нового механізму фінансового забезпечення надання третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах  
Національної академії медичних наук 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті за програмою «Впровадження та реалізація нового механізму фінан-
сового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 
у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук Украї-
ни» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем 
бюджетної програми є Національна академія медичних наук.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є державні установи, зокрема 
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Національної 
академії медичних наук (м. Київ), Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромода-
нова Національної академії медичних наук (м. Київ), Національний інститут серцево-
судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук (м. Київ), 
Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска 
Національної академії медичних наук» (м. Київ), Інститут отоларингології ім. проф.  
О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук (м. Київ), Науково-практич-
ний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії Національної академії медичних 
наук (м. Київ), Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновсько-
го Національної академії медичних наук (м. Київ), Інститут травматології та ортопе-
дії Національної академії медичних наук (м. Київ), у яких впроваджується та реалізу-
ється новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалі-
зованої) медичної допомоги.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату послуг з надання третинної (висо-
коспеціалізованої) медичної допомоги згідно з договорами про медичне обслуго-
вування населення, укладеними Національною академією медичних наук з кожною 
державною установою, у якій впроваджується та реалізується новий механізм фі-
нансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допо-
моги відповідно до переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) ме-
дичної допомоги і тарифів на такі послуги, затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 3 березня 2021 р. № 181, які не можуть бути надані або надаються 
в обмеженій кількості в інших закладах охорони здоров’я, придбання медичного об-

ладнання та реконструкцію об’єктів державних установ для надання третинної (висо-
коспеціалізованої) медичної допомоги.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установле-
ному законом порядку.

5. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отрима-
ні (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, об-
лік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з вико-
ристанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством по-
рядку.

6. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бю-
джетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здій-
снюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2021 р. № 181
ПЕРЕЛІК 

послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної  
допомоги окремими науково-дослідними установами Національної академії 

медичних наук, у яких впроваджується та реалізується  
новий механізм фінансового забезпечення надання третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги, і тарифи на такі послуги

Найменування послуги

Тариф за одиницю 
послуги без ураху-
вання податку на 
додану вартість, 

гривень
Національний інститут хірургії та трансплантології  

імені О. О. Шалімова Національної академії медичних наук 
Екстирпація та пластика стравоходу шлунком 46 073
Екстирпація та пластика стравоходу кишечником 47 209
Мініінвазивна тораколапароскопічна екстирпація та пластика 
стравоходу, та інші гібридні операції

47 800

Бужування стравоходу 29 383
Ендоскопічна аргоноплазмова абляція стравоходу Барретта 24 604
Стентування стравоходу 17 804
Резекція шлунка при новоутвореннях 46 027
Гастректомія при новоутвореннях 44 767
Гастростомія 43 914
Лапароскопічна резекція шлунка 49 627
Ендоскопічна гідродилятація стенозів/стриктур воротаря 19 421
Ендоскопічне стентування пілоро-дуоденальної зони 19 613
Лапароскопічна гастректомія 49 627
Лапароскопічна резекція тонкої кишки 31 597
Резекція кишки з лапаротомного доступу/накладення еюносто-
ми з ентеро-ентероанастомозом при доброякісних та злоякіс-
них новоутвореннях дванадцятипалої кишки, тонкої кишки, ін-
ших та неточно визначених органів травлення при новоутво-
реннях/ентеротомія та видалення пухлини або стороннього ті-
ла/паліативна ентеростомія/ гастроентеростомія/ гастродуоде-
ностомія/паліативне/етапне виключення дванадцятипалої киш-
ки/колостомія/обхідна ентероколостомія при новоутвореннях 
та інших патологічних станах

41 790

Пункція кістозних утворень органів шлунково-кишкового трак-
ту під контролем ендосонографії

22 786

Ендосонографія та біопсія новоутворень органів шлунково-
кишкового тракту 

22 680

Геміколектомія при новоутвореннях/обструктивна резекція товстої 
кишки/передня резекція прямої кишки з ручним анастомозом

42 749

Геміколектомія лапароскопічна при новоутвореннях 41 505
Торакоскопічні втручання на стравоході, у тому числі видален-
ня леоміом

29 446

Передня резекція прямої кишки з апаратним анастомозом 42 187
Лапароскопічна передня резекція прямої кишки з апаратним 
анастомозом 

41 026

Операція Кеню-Майлса/брюшно-анальна резекція з низведен-
ням

41 226

Пульмонектомія/ангіопластична пульмонектомія 40 428
Пульмонектомія/резекція/пластика перикарда/плевректомія 
відкрита 

40 637

Лобектомія торакотомічна/торакотомічна трахеобронхоплас-
тика

41 061

Торакоскопічна лобектомія 41 819
Тиреоїдектомія/гемітиреоїдектомія при новоутвореннях щито-
подібної залози

26 603

Сегментарна резекція легені 38 419
Плевректомія з декортикацією легені торакоскопічна 41 392
Видалення нейрогенної пухлини середостіння, у тому числі з 
алопротезуванням судин

36 823

Торакоскопічна резекція легені 36 823
Обстеження потенційних живих донорів та реціпієнтів легенів 20 808
Трансплантація легенів від живого донора (двох донорів) 1 249 614
Трансплантація легенів від донора-трупа 471 090
Лапаротомне видалення поліпа/новоутворення при новоутво-
реннях ободової кишки, прямої кишки, ануса та анального  
каналу

35 355

Лапароскопічна резекція кишки/колотомне лапароскопічне ви-
далення при новоутвореннях ободової кишки, прямої кишки, 
ануса та анального каналу

36 208

Поліпектомія в ході лапаротомії при доброякісних новоутво-
реннях шлунка, дванадцятипалої кишки, інших та неточно ви-
значених органів травлення/лапаротомна біопсія, стадіювання

30 472

Ендоскопічне видалення новоутворень стравоходу, шлунка, 
дванадцятипалої кишки (резекція)

20 572

Ендоскопічне видалення новоутворень стравоходу, шлунка, 
дванадцятипалої кишки (дисекція)

25 360

Ендоскопічне видалення новоутворень стравоходу, шлунка, 
дванадцятипалої кишки (поліпектомія)

20 545

Ентероскопія діагностична 22 019
Ентероскопія і видалення новоутворень тонкої кишки (поліпек-
томія/резекція)

26 039

Лапароскопічна поліпектомія/ентеротомне лапароскопічне ви-
далення новоутворень шлунка, дванадцятипалої кишки та тон-
кої кишки/лапароскопічна біопсія, стадіювання

30 734

Тимектомія 36 342
Тимектомія торакоскопічна 33 042
Біліопанкреатичне шунтування відкрите 36 559
Біліопанкреатичне шунтування лапароскопічне/
мінішунтування

41 593

Рукавна лапароскопічна резекція 40 759
Лапароскопічна гастроплікація 37 104
Ендоскопічна імплантація/видалення інтрагастростинально-
го балона

35 520

Лапароскопічне бандажування шлунка 36 075
Степлерна гемороїдектомія 25 875
Лазерна коагуляція гемороїдальних вузлів 26 606
Лапароскопічна езофагокардіоміотомія 30 662
Балонна пластика/дилятація стравоходу при ахалазії кардії 18 548
Консервативне лікування і стентування стравоходу/верхньої ді-
лянки шлунково-кишкового тракту при норицях/перфорації

22 796

Ушивання стравоходу та дренування середостіння/дренуван-
ня абсцесу легенів 

31 283

Дивертикулектомія стравоходу 30 965
Ендоскопічна септотомія дивертикула Ценкера 27 047
Ендоскопічне розсічення структури або рубцевих змін анасто-
мозів шлунково-кишкового тракту

19 996

Ендоскопічна зупинка кровотечі виразки шлунка/пептичної ви-
разки дванадцятипалої кишки/пептичної виразки анастомозу 
шлунково-кишкового тракту з консервативною терапією

47 190

Резекція шлунка з лапаротомного доступу при кровотечі/ ре-
зекція шлунка при пептичній виразці анастомозу шлунково-
кишкового тракту з кровотечею

44 731

Резекція шлунка лапароскопічна при кровотечі 46 771

Лапаротомія і вшивання/висічення виразки шлунка, санація че-
ревної порожнини (при перфорації виразки або кровотечі)

46 705

Резекція шлунка лапароскопічна і санація черевної порожнини 
(при перфорації виразки)

68 957

Лапаротомія і резекція шлунка та санація черевної порожнини 
(при перфорації виразки)

50 429

Лапароскопічне ушивання виразки шлунка або дванадцятипа-
лої кишки/висічення виразки і санація черевної порожнини/ 
ваготомія/пілоропластика (при перфорації виразки або 
кровотечі)

52 224

Лапаротомічні втручання при виразці шлунка/дванадцятипалої 
кишки/пептичній виразці анастомозу (ушивання, висічення, ду-
оденопластика, пілоропластика, ваготомія) і висічення виразки 
дванадцятипалої кишки та дуоденопластика

41 176

Резекція шлунка при пептичній виразці анастомозу  
з перфорацією

40 692

Ентероскопія і зупинка кровотечі шлунково-кишкового тракту з 
консервативною терапією 

25 974

Оперативні втручання на шлунку/дванадцятипалій кишці при 
наявних норицях ятрогенного походження, ускладненнях осно-
вного захворювання (резекція шлунка/дванадцятипалої кишки, 
висічення нориці, виключення дванадцятипалої кишки, уши-
вання дефекту, дуоденостомія, дуоденоєюностомія, екстерпа-
ція культі шлунка)

75 930

Герніопластика пахової/стегнової грижі алотрансплантатом 
(відкрита) і лапаротомія, відновлення прохідності шлунково-
кишкового тракту/резекція ділянки кишечника

36 273

Герніопластика пахової/стегнової грижі аутотканинами (відкри-
та) і лапаротомія, відновлення прохідності шлунково-кишково-
го тракту/резекція ділянки кишечника

35 256

Герніопластика пахової/стегнової грижі алотрансплантатом 
(лапароскопічна) і лапароскопічне відновлення прохідності 
шлунково-кишкового тракту/резекція ділянки кишечника

37 109

Герніопластика пахової/стегнової грижі алотрансплантатом 
(відкрита) і лапаротомія, відновлення прохідності шлунково-
кишкового тракту

35 402

Герніопластика пахової/стегнової грижі аутотканинами (від-
крита) і лапаротомія, відновлення прохідності шлунково-киш-
кового тракту

36 111

Герніопластика пахової/стегнової грижі алотрансплантатом 
(лапароскопічна) і лапароскопічне відновлення прохідності 
шлунково-кишкового тракту

36 251

Герніопластика пахової/стегнової грижі алотрансплантатом 
(відкрита)

24 759

Герніопластика пахової/стегнової грижі аутотканинами  
(відкрита) 

24 614

Герніопластика пахової/стегнової грижі алотрансплантатом 
(лапароскопічна) 

25 622

Герніолапаротомія, грижосічення з вісцеролізом та інтубацією 
кишечника і пластикою грижових воріт місцевими тканинами 
за наявності перитоніту (пупкова грижа)

31 885

Герніолапаротомія, грижосічення з вісцеролізом та інтубацією 
кишечника і алопластикою грижових воріт (малий трансплан-
тат) за відсутності перитоніту

32 102

Герніолапаротомія, грижосічення з резекцією ділянки кишеч-
ника та пластикою грижових воріт місцевими тканинами  
за наявності перитоніту (пупкова грижа)

33 375

Герніолапаротомія, грижосічення з резекцією ділянки кишеч-
ника та пластикою грижових воріт місцевими тканинами за на-
явності перитоніту (грижа черевної стінки)

31 989

Герніолапаротомія, грижосічення з резекцією ділянки кишеч-
ника та алопластикою грижових воріт (малий трансплантат)  
за відсутності перитоніту

33 375

Герніолапаротомія, грижосічення з резекцією ділянки кишеч-
ника та алопластикою грижових воріт (великий трансплантат) 
за відсутності перитоніту

33 565

Герніолапаротомія, грижосічення з пластикою грижових воріт 
місцевими тканинами

30 996

Герніолапаротомія, грижосічення з алопластикою грижових 
воріт (великий трансплантат)

31 213

Герніомінілапаротомія, грижосічення з пластикою грижових 
воріт місцевими тканинами (грижові ворота до 3 сантиметрів)

30 698

Герніомінілапаротомія, грижосічення з алопластикою грижо-
вих воріт (малий трансплантат)

30 698

Герніолапаротомія, грижосічення з вісцеролізом та інтубацією 
кишечника і пластикою грижових воріт місцевими тканинами 
за наявності перитоніту (черевної стінки)

33 348

Герніолапаротомія, грижосічення з вісцеролізом та інтубаці-
єю кишечника і алопластикою грижових воріт (великий тран-
сплантат) за відсутності перитоніту

32 206

Відкрита фундоплікація та крурографія/пластика дефекту 33 600
Лапароскопічна фундоплікація та крурографія/пластика  
дефекту

31 470

Пероральна ендоскопічна кардіоміотомія 27 089
Ендоскопічна пілоротомія при пілоростенозі 27 047
Оперативні лапаротомічні втручання на черевній порожнині 
при непрохідності шлунково-кишкового тракту (ентеростомія/
колостомія/формування міжкишкового анастомозу/видалення 
сторонього тіла/вісцероліз/інтубація кишечника/дезінвагінація, 
резекція ділянки кишечника)

43 156

Консервативне лікування динамічної/паралітичної непрохіднос-
ті шлунково-кишкового тракту

35 225

Дренування/пункція абсцесу/лімфоцеле/рідинного скупчення 
черевної порожнини під ультразвуковим контролем як моноте-
рапія або етапне лікування

52 771

Оперативні втручання при ускладених формах дивертикуляр-
ної хвороби кишечника (ушивання перфорації/резекція ділянки 
кишечника/дренування абсцесу черевної порожнини) 

45 386

Лапароскопічне ушивання перфорації кишечника і дренуван-
ня абсцесу

43 633

Ентеростомія/колостомія етапна/паліативне монолікування при 
ускладених формах дивертикулярної хвороби

37 152

Лапароскопічна резекція тонкої/товстої кишки/дивертикулу ки-
шечника при дивертикулярній хворобі/інших невизначених за-
хворюваннях кишечника 

34 842

Лазерна коагуляція нориці 20 463
Ендоскопічне трансанальне видалення поліпа/ новоутворен-
ня товстої кишки

27 468

Трансанальне видалення поліпа прямої кишки 29 149
Ендоскопічна субмукозна дисекція поліпа/новоутворення тов-
стої кишки

27 471

Ендоскопічна субмукозна резекція поліпа/новоутворення тов-
стої кишки

27 889

Ректопексія 32 153
Бужування стенозу прямої кишки 27 507
Ендоскопічна зупинка кровотечі з товстої/прямої/ сигмоподіб-
ної кишки з консервативним лікуванням

30 764

Етапна санація та дренування черевної порожнини в лікуван-
ні основного захворювання: лапаротомія і санація та дренуван-
ня черевної порожнини; пункції скупчень у черевній порожнині 
під ультразвуковим контролем 

43 182

Ендоскопічне налагодження ентерального харчування як моно-
метод або як підготовчий етап

35 321

Реконструктивні операції на шлунку (операція Танер-Ру, га-
стродуоденопластика, реконструктивна резекція шлунка) 

54 424

Лапаротомія і вісцероліз та інтубація кишечника (при післяопе-
раційній непрохідності шлунково-кишкового тракту)

41 724

Лапаротомія і вісцероліз та інтубація кишечника і резекція ки-
шечника (при післяопераційній непрохідності шлунково-киш-
кового тракту)

41 767

Операції, що поновлюють неперервність шлунково-кишкового 
тракту, в тому числі закриття ентеростоми або колостоми 

70 583

Аутологічне подовження тонкої кишки 70 583
Торакоскопічна симпатектомія 23 119
Реконструктивно-пластичні втручання на сечоводі та нирковій 
мисці (мегалоуретр)

35 886
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ДОКУМЕНТИ
Цистектомія 30 873
Пластика сечового міхура 33 234
Рентгенендоваскулярне втручання на ниркових артеріях 25 768
Ангіопластика ниркових артерій 25 768
Трансуретральна резекція аденоми простати 28 464
Рентгенендоваскулярне втручання на судинах простати та при 
метаболічному синдромі 

24 691

Простатектомія/позадулонна простатектомія 28 491
Лапароскопічна простатектомія 30 722
Нефроуретеректомія 31 031
Лапароскопічна нефректомія/резекція нирки 34 382
Лапароскопічна донорська нефректомія 38 174
Резекція нирки/нефректомія 31 276
Нефректомія з тромбектомією з нижньої порожнистої вени/ре-
зекцією та протезуванням нижньої порожнистої вени

95 810

Аутотрансплантація нирки з енуклеорезекцією нирки 37 626
Дренування абсцесу нирки під ультразвуковим контролем як 
монометод/етапне лікування

21 285

Нефроуретеректомія і санація порожнини абсцесу та широ-
ке дренування

29 133

Діагностика патології сечовивідної системи, у тому числі цис-
тоскопія та біопсія

17 658

Операція типу Вінкельмана/Бергмана 24 050
Тромбоемболектомія із ниркової артерії 30 448
Реконструкція судинного доступу/встановлення венозного порту 23 653
Балонна ангіопластика артеріовенозної фістули 21 203
Формування артеріовенозної фістули 23 035
Підшкірне артеріовенозне алошунтування 20 545
Обстеження потенційного донора нирки 20 406
Донорська нефректомія з відкритого доступу 35 598
Алотрансплантація нирки 316 835
АВО-несумісна алотрансплантація нирки 649 980
Обстеження реципієнта нирки (формування листа очікування 
для наступної трансплантації від донора-трупа)

26 904

Аутотрансплантація нирки з екстракорпоральною пластикою 
судин (протезуванням)

39 082

Протезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом

56 173

Протезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом і пластика клапана серця з використанням синтетич-
ного кільця

67 334

Протезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом і коронарне шунтування

62 605

Пластика мітрального клапана з використанням синтетично-
го кільця

53 564

Пластика мітрального клапана з використанням синтетичного 
кільця і коронарне шунтування

56 536

Пластика декількох клапанів серця з використанням синтетич-
них кілець

51 779

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом/протезування аортального клапана механічним/біо-
логічним протезом і септальна міоектомія

56 508

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом і пластика клапана серця з використанням синтетич-
ного кільця

64 354

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом і пластика клапана серця з використанням синтетич-
ного кільця та коронарне шунтування

65 155

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом і пластика клапана серця без використання синте-
тичного кільця

58 856

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом і коронарне шунтування

65 364

Протезування мітрального та аортального клапанів механіч-
ним/біологічним протезом

56 509

Протезування мітрального, аортального клапанів механічним/
біологічним протезом і коронарне шунтування

63 583

Протезування мітрального, аортального клапанів механічним/
біологічним протезом і пластика тристулкового клапана

58 061

Пластика мітрального клапана з використанням синтетичного 
кільця і операція радіочастотна абляція-ізоляція легеневих вен

62 558

Протезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом і операція радіочастотна абляція-ізоляція легене-
вих вен

63 070

Протезування мітрального та аортального клапанів механіч-
ним/біологічним протезом і операція радіочастотна абляція-
ізоляція легеневих вен

63 608

Закрита мітральна комісуротомія 52 253
Репротезування аортального клапана механічним/біологіч-
ним протезом

59 502

Репротезування аортального та мітрального клапанів механіч-
ним/біологічним протезом

54 142

Репротезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом

55 587

Репротезування клапана серця і пластика 64 588
Мініінвазивна відеоасистована торакоскопічна пластика мі-
трального клапана з використанням синтетичного кільця

57 927

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом з верхньої серединної міністернотомії

68 256

Клапанзберігаючі операції при аневризмах аорти (за методом 
Девіда, Якуба, Гемі-Девіда)

70 322

Операція типу Озаки 62 615
Операція типу Озаки і протезування висхідної грудної аорти 64 325
Операція типу Озаки і протезування висхідної грудної  
аорти та коронарне шунтування

70 714

Операція типу Озаки і протезування висхідної грудної аорти з 
реконструкцією півдуги (дуги) аорти

64 326

Експертне стентування при стабільній стенокардії стентом з лі-
кувальним покриттям

23 066

Експертне стентування при гострому коронарному синдромі 
стент-системою без лікувального покриття

63 463

Стентування коронарних артерій з використанням внутрішньо-
судинного ультразвукового дослідження

23 051

Стентування коронарних артерій з використанням ротаблятора 23 051
Коронарне шунтування при багатосудинному ураженні із штуч-
ним кровообігом/коронарне шунтування при гострому коро-
нарному синдромі із штучним кровообігом 

65 615

Коронарне шунтування при багатосудинному ураженні без 
штучного кровообігу на працюючому серці/коронарне шунту-
вання при гострому коронарному синдромі без штучного кро-
вообігу

52 892

Коронарне шунтування і резекція аневризми шлуночка серця з 
його реконструкцією або каротидною ендартеректомією

68 735

Коронарне шунтування і резекція аневризми шлуночка серця з 
його реконструкцією та пластика мітрального клапана

68 218

Коронарне шунтування і резекція аневризми шлуночка серця з 
його реконструкцією та протезування мітрального клапана

68 229

Експертна діагностика та хірургічне лікування ішемічної карді-
оміопатії із застосуванням коронарного шунтування та стовбу-
рових клітин 

56 048

Експертна діагностика та хірургічне лікування дилятаційної 
кардіоміопатії із застосуванням стовбурових клітин

55 252

Коронарне шунтування і процедура MAZE 67 036
Коронарне шунтування і резекція аневризми шлуночка серця з 
його реконструкцією та процедура MAZE

69 269

Мініінвазивне коронарне шунтування 46 472
Гібридна операція — стентування коронарної артерії і коронар-
не шунтування

64 219

Протезування мітрального клапана при інфекційному ендо-
кардиті 

61 158

Протезування мітрального клапана біопротезом при інфекцій-
ному ендокардиті

66 180

Протезування аортального клапана при інфекційному ендо-
кардиті

66 026

Протезування аортального клапана біопротезом при інфекцій-
ному ендокардиті 

68 394

Протезування аортального клапана і пластика мітрального  
клапана при інфекційному ендокардиті

67 217

Протезування аортального та мітрального клапанів механіч-
ним/біологічним протезом при інфекційному ендокардиті

70 171

Видалення стороннього тіла при інфекційному ендокардиті 59 354
Видалення пухлини серця/перикарда 57 715
Видалення пухлини серця і коронарне шунтування 58 642
Видалення пухлини серця і протезування клапана механічним/
біологічним протезом

51 743

Видалення пухлини серця і пластика клапана з використанням 
синтетичного кільця

52 889

Видалення пухлини серця і протезування клапана механічним/
біологічним протезом та коронарне шунтування

55 560

Видалення пухлини серця і пластика клапана з використанням 
синтетичного кільця та коронарне шунтування

54 321

Видалення пухлини серця і пластика двох клапанів з викорис-
танням синтетичних кілець

54 354

Тромбектомія із легеневої артерії 62 572
Тромбектомія із легеневої артерії та аортокоронарне  
шунтування 

68 450

Тромбектомія із легеневої артерії та пластика тристулково-
го клапана 

63 661

Тромболітична терапія з приводу тромбоемболії легеневої ар-
терії (ТЕЛА)

69 028

Імплантація тимчасового фільтра в нижню порожнисту вену 
(CAVA-filter) при тромбоемболії легеневої артерії

16 862

Видалення тимчасового фільтра в нижню порожнисту вену 
(CAVA-filter) при тромбоемболії легеневої артерії

16 834

Операція протезування аортального клапана, висхідної грудної 
аорти з реімплантацією коронарних судин (за методом  
Бенталла де Боно)

77 650

Операція протезування аортального клапана, висхідної груд-
ної аорти з реімплантацією коронарних судин і коронарне шун-
тування

78 565

Супракоронарне протезування висхідної аорти 82 811
Супракоронарне протезування висхідної аорти і коронарне 
шунтування

86 722

Операція протезування аортального клапана, висхідної грудної 
аорти з реімплантацією коронарних судин (за методом Бентал-
ла де Боно) з верхньої серединної міністернотомії

65 466

Переключення судин дуги аорти, операція Debraching (частко-
вий, субтотальний, повний Debraching), операція ARCH

42 792

Операції при травмі середостіння та грудної клітини з уражен-
ням серця та магістральних судин із штучним кровообігом

68 961

Операції при травмі середостіння без ураження серця та магі-
стральних судин

46 696

Імплантація систем механічної підримки роботи серця (систем 
моно- та бівентрикулярного обходу шлуночків  
серця — «штучного серця») 

63 502

Трансплантація серця/комплексу «серце — легені» або після 
перенесеної трансплантації серця/комплексу  
«серце — легені»

77 750

Обстеження серця реципієнта/комплексу «серце — легені» 
(формування листа очікування для наступної трансплантації 
від донора-трупа)

18 546

Трансплантація стовбурових клітин при дилятаційній/ішеміч-
ній кардіоміопатії

71 205

Перикардектомія при ексудативному перикардиті/оперативне 
дренування перикарда

17 955

Перикардектомія при констриктивному перикардиті/рекон-
структивно-відновні втручання при діастазі грудини (внаслідок 
післяопераційних ускладнень)

36 319

Пункція перикарда — коронографія 15 920
Ендоваскулярне видалення стороннього тіла серця 18 189
Ендоваскулярна біопсія ендоміокарда 18 189
Пластика дефекту міжпередсердної перегородки синтетичною 
латкою у дорослих (GUCH)

68 254

Ушивання дефекту міжпередсердної перегородки у дорос-
лих (GUCH)

70 392

Оперативне видалення стороннього тіла серця 56 758
Видалення тромбів з порожнин серця 61 221
Шовна пластика тристулкового клапана 60 431
Пластика тристулкового клапана кільцем 59 401
Протезування тристулкового клапана біологічним протезом 59 401
Протезування тристулкового клапана механічним протезом 59 402
Резекція аневризми лівого шлуночка з пластикою лівого шлу-
ночка власними тканинами/ендовентрикулопластика

65 888

Резекція аневризми лівого шлуночка з пластикою лівого шлу-
ночка власними тканинами і шунтування коронарних артерій

72 277

Резекція аневризми лівого шлуночка з пластикою лівого шлу-
ночка з використанням синтетичної заплати

65 888

Резекція аневризми лівого шлуночка з пластикою лівого шлу-
ночка власними тканинами і пластика або протезуванння мі-
трального клапана

65 888

Панкреатодуоденальна резекція, у тому числі з розширеною 
лімфаденектомією

86 479

Тонкоголкова пункція солідних органів і біопсія як монометод/
підготовка до оперативного втручання

24 486

Центральна резекція підшлункової залози 87 666
Дистальна резекція підшлункової залози (із спленектомією/без 
спленектомії)

87 700

Лапароскопічна дистальна резекція підшлункової залози   
(із спленектомією/без спленектомії)

88 881

Дуоденоскопія і ретроградна панкреато-холангіографія та ен-
доскопічна папілосфінктеротомія і стентування при новоут-
вореннях

26 907

Ендоскопічна папілосфінктеротомія/вірсунготомія і біопсія  
фатерова соска

25 085

Лапароскопічна гепатикоєюностомія при новоутвореннях 91 279
Гепатикоєюностомія лапаротомна при новоутвореннях 88 742
Тотальна панкреатектомія/панкреатдуоденектомія 86 268
Лапароскопічна панкреатодуоденальна резекція 91 425
Лапароскопічна енуклеація пухлини підшлункової залози 91 282
Лапаротомна енуклеація пухлини підшлункової залози 87 873
Комплексне хірургічне лікування гострого панкреатиту серед-
нього ступеня важкості

87 802

Комплексне хірургічне лікування гострого панкреатиту тяжко-
го ступеня важкості

104 750

Мініінвазивне (пункційне) і консервативне лікування гострого 
панкреатиту легкого ступеня важкості

30 486

Ендоскопічна вірсунготомія і літоекстракція 25 895
Ендоскопічна вірсунготомія і стентування вірсунгової протоки 25 994
Пункція/дренування псевдокіст/рідинних утворень підшлун-
кової залози під контролем ендосонографії/пункція рідинних 
скупчень у черевній порожнині/заочеревному просторі

26 339

Стентування псевдокіст підшлункової залози під контролем ен-
досонографії/ендоскопічна цистогастростомія

27 603

Поздовжня панкреатоєюностомія (за типом операції Фрея)/
цистоєюностомія

42 334

Лапароскопічна холецистектомія 23 767
Лапаротомна холецистектомія 24 024
Ендоскопічна папілосфінктеротомія і літотрипсія та ендобіліар-
не стентування (як монометод/етапне лікування)

31 362

Ендоскопічна папілосфінктеротомія і літотрипсія/літоекстрак-
ція (як монометод /етапне лікування)

30 801

Лапароскопічна холецистектомія і холехолітотомія та зовніш-
нє дренування холедоху/пластика загальної жовчної протоки/
без дренування

37 980

Лапаротомна холецистектомія і холедохолітотомія та зовніш-
нє дренування холедоху/без дренування/пластика загальної 
жовчної протоки, у тому числі за наявності свища/ушкоджен-
ня протоки 

32 416

Гепатикоєюностомія/холедоходуоденостомія 32 589
Однопортова холецистектомія 31 767
Лапароскопічна гепатикоєюностомія 32 578
Дуоденодуоденостомія/дуоденоентеростомія за методом Ру/ 
видалення аберантної підшлункової залози

42 836

Ендоскопічна папілосфінктеротомія і літотрипсія/біліарне стен-
тування за наявності свища/ушкодження/закупорок жовчної 
протоки/новоутворень

32 133

Гепатикоєюностомія лапаротомна за методом Ру за наявності 
свища/ушкодження протоків/кісти холедоху/рубцевої  
стриктури

34 308

Резекція печінки/перицистектомія/видалення паразитарної  
або непаразитарної кісти печінки/позаорганної кісти печінки 
(анатомічна/атипова)

93 586

Лапароскопічна резекція печінки/перицистектомія/видален-
ня паразитарної або непаразитарної кісти печінки/позаорганної 
кісти печінки (анатомічна/атипова)

87 505

Рентгенендоваскулярне стентування судин трансплантова-
ної печінки

28 570

Ангіопластика судин трансплантованої печінки 115 962
Черезшкірно-черезпечінкова холангіостомія/ холецистостомія 
(дренування жовчних шляхів)

34 761

Радіохвильова термоабляція метастатичних вогнищ/ новоут-
ворень печінки

33 939

Резекція печінки і судинна реконструкція (втручання на порож-
нистій вені тощо) 

102 981

Резекція печінки і судинна реконструкція та гепатикоєюнос-
томія

100 789

Резекція печінки і гепатикоєюностомія 102 960
Лапароскопічна резекція печінки при новоутвореннях 90 666
Ендоскопічне склерозування варикозно розширених вен стра-
воходу як монометод/етапне лікування

22 674

Ендоскопічне легування варикозно розширених вен стравоходу 
як монометод/етапне лікування

27 534

Трансюгулярне портосистемне шунтування (ТІПС) 38 869
Портосистемне-спленоренальне/мезентерікокавальне  
шунтування

91 623

Пересадка печінки/частини печінки реципієнта 818 445
Донорська резекція печінки 106 855
Обстеження потенційного донора печінки 26 852
Обстеження реципієнта печінки (формування листа очікування 
для наступної трансплантації від донора-трупа)

26 670

Рентгенендоваскулярна емболізація гілок ворітної вени/рентге-
нендоваскулярне втручання на судинах наднирника

50 089

Рентгенендоваскулярна постановка катетера в печінкову арте-
рію та трансартеріальна хіміотерапія

34 628

Рентгенендоваскулярна трансартеріальна хіміотерапія/ хіміо-
емболізація

34 695

Черезшкірно-черезпечінкова дилятація жовчних протоків 34 528
Черезшкірно-черезпечінкове стентування жовчних протоків 34 528
Місцева пластика шкіри/висічення рубця, місцева пластика/
пластика після встановлення тканинного експандера/висічен-
ня рубця і пластика вільним клаптем/транспозиція, у тому чис-
лі пластика після встановлення тканинного експандера/етапні 
операції після реконструкції молочної залози

31 167

Абдомінопластика/реконструктивні операції метаболічних  
та бареатричних оперативних втручань

30 028

Абдомінопластика з укріпленням м’язового каркаса алотран-
сплантатом

30 016

Тромбоемболектомія з артеріальної судини з пластикою арте-
рії та клітинною непрямою реваскуляризацією

49 700

Клітинна непряма реваскуляризація 48 917
Методи непрямої реваскуляризації (ротаційна остеотрепанація/
поперекова симпатектомія/грудна симпатектомія/артеріаліза-
ція венозної системи)

48 913

Некректомія/ВАК-терапія як монометод/етапне лікування  
(апаратна терапія від’ємним тиском)

34 165

Операція типу Іванісевича/Мармара/мікровено-венозний анас-
томоз при варикоцеле

28 492

Рентгенендоваскулярна емболізація (вен лазовидного сплетін-
ня) при варикоцеле 

22 510

Розкриття та дренування абсцесу/флегмони м’яких тканин/ви-
далення сторонніх тіл

20 390

Встановлення тканинного експандера, включаючи реконструк-
цію вуха, один етап за методом B. Brent

25 591

Реконструкція вуха, один етап (другий — четвертий етапи)  
за B. Brent 

36 585

Реконструкція вуха, один етап за методом S. Nagata 27 554
Висічення мальформації/встановлення тканинного експандера 37 854
Видалення новоутворень з одномоментною пластикою/рекон-
струкція після травматичних наслідків або аномалій розвитку, 
наслідків операційних втручань/висічення мальформації/плас-
тика дефекту м’яких тканин, включаючи пластику після дермо-
тензії, у тому числі транспозиція складних комплексів тканин

51 919

Рентгенендоваскулярна емболізація в лікуванні судинної маль-
формації як етап (без обстеження)

33 491

Рентгенендоваскулярна емболізація судинної мальформації як 
монотерапія

37 016

Септопластика/ринопластика/риносептопластика, у тому чис-
лі реконструктивна

30 818

Резекція шийного ребра/додаткового ребра 35 206
Резекція грудино-ключично-соскоподібного м’яза/ драбинчас-
того м’яза/резекція шийного ребра/додаткового ребра і тром-
бектомія із судин плечового пояса/верхньої кінцівки

36 087

Резекція шийного ребра/додаткового ребра і тромбектомія  
та протезування підключичної артерії

36 087

Резекція шийного ребра/додаткового ребра і тромбектомія   
та застосування клітинних технологій

43 909

Резекція шийного ребра/додаткового ребра і тромбектомія  
та протезування підключичної артерії із застосуванням клітин-
них технологій

43 909

Реконструкція молочної залози (з ендопротезуванням або 
транспозиція складних комплексів тканин/вільна мікрохірур-
гічна пересадка)

28 564

Транспозиція складних комплексів тканин/преламінація/вільна 
мікрохірургічна пересадка складних комплексів тканин

30 449

Первинна/розширена первинна хірургічна обробка рани, вклю-
чаючи шов сухожиль/артерій та м’язів/нервів/зупинку кровоте-
чі/формування кукси/аутовенозна пластика (заплата)/кросек-
томія/пластика стегнової вени 

42 433

Реплантація малого сегмента (пальця, блока пальців) 48 964
Реплантація середнього сегмента (кисті/стопи) 50 799
Реплантація кінцівки великий сегмент 49 452
Хірургічна обробка рани з алопротезуванням магістральної  
судини

42 528

Хірургічна обробка рани з аутошунтуванням магістральної  
судини/аутолатка

53 515

Встановлення тканинного експандера для попередньої  
дерматензії

26 152

Пластика дефектів/корекція дефектів покрівних тканин, у тому 
числі після попередньої дермотензії

27 552

Риготомія в поєднанні з ліпофілінгом 29 024
Реконструктивні втручання на кисті/стопі та пальцях (тендо-
пластика одномоментна/аутотендопластика/ остеотомія/ 
капсулектомія) 

29 288

Встановлення сухожильного імпланта/операції при стенозую-
чому легементиті

27 740
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ДОКУМЕНТИ
Висічення долонного апоневрозу 23 920
Рентгенендоваскулярна емболізація маткових артерій 26 935
Нейропластика/невротизація/пластика лицьового нерва 32 006
Видалення хемодектоми 22 856
Видалення хемодектоми з пластикою загальної/внутрішньої 
сонної артерії

23 476

Протезування черевного відділу аорти 31 201
Рентгенендоваскулярне протезування черевної аорти 27 507
Рентгенендоваскулярне протезування грудного відділу аорти 
(при дисекції аорти) 

29 919

Алопротезування магістральної артерії при її аневризмі (здух-
винної/стегнової/підколінної/плечової)

26 731

Рентгенендоваскулярне протезування магістральної артерії 22 978
Алопротезування вісцеральних гілок черевної аорти/ нирко-
вої артерії

30 836

Аутовенозна пластика/аутопротезування магістральної артерії 
при її аневризмі (здухвинної/стегнової/ підколінної/ плечової)

30 585

Резекція аневризми сонних артерій і алопротезування 30 668
Резекція аневризми брахіоцефального щитошийного стовбу-
ра і алопротезування

27 967

Протезування черевного відділу аорти та імплантація вісце-
ральних/ниркових артерій

31 129

Протезування черевного відділу аорти із заміщенням масивної 
крововтрати (розшарування/розрив аневризми)

40 872

Резекція аневризми черевної аорти і алопротезування аорти  
та біклубове алопротезування

34 471

Резекція аневризми черевної аорти і аорто-біклубове  
та стегно-підколінне алошунтування

37 821

Фенестрація відшарування інтими аорти і біклубове алопро-
тезування

39 324

Ендовазальна лазерна абляція/радіочастотна абляція і мініфле-
бектомія та склеротерапія

16 887

Венектомія (видалення великої або малої підшкірної вени/ви-
далення великої та малої підшкірної вени)

20 493

Тромбектомія з клубової/стегнової вени/вен верхньої кінцівки 20 482
Перев’язка поверхневої стегнової вени як профілактика тром-
боемболії легеневої артерії

20 482

Стентування та ангіопластика нижньої порожнистої вени/магі-
стральних вен

23 514

Протезування сонної/хребцевої/брахіоцефальних артерій/со-
нно-підключичне шунтування/ендартектомія/протезування гі-
лок аорти/обхідне, міжсудинне алошунтування

37 487

Реплантація сонної/хребцевої артерії/ендартектомія з екстра-
краніальних судин

22 741

Ендоваскулярне стентування брахіоцефальних артерій 20 744
Лімфонодуловенозний анастомоз 26 132
Ліпофіброаспірація та дренування 26 016
Ендовазальна лазерна абляція і лімфофіброаспірація 26 603
Рентгенендоваскулярне стентування внутрішньої сонної артерії 22 806
Рентгенендоваскулярна ангіопластика/стентування підключич-
ної артерії

23 233

Рентгенендоваскулярна ангіопластика/стентування артерій 
здухвинного сегмента

23 238

Рентгенендоваскулярна ангіопластика/стентування артерій 
стегнового сегмента

23 571

Рентгенендоваскулярна ангіопластика/стентування артерій під-
колінного сегмента

23 571

Рентгенендоваскулярна ангіопластика/стентування артерій го-
мілкового сегмента

26 734

Аорто-біфеморальне шунтування (протезування) 32 824
Аорто-феморальне шунтування (протезування) 31 970
Аорто-здухвинно-стегнове шунтування (протезування) з одно-
часним стегно-підколінним ало-/аутошунтуванням 

31 222

Стегно-підколінне/стегно-гомілкове/підколінно-гомілкове ауто-
венозне шунтування/ендаректомія, профундопластика

27 803

Стегно-підколінне алошунтування/стегно-підколінне аутове-
нозне шунтування з алопластикою/стегно-стегнове/стегново-
глибоке стегнове/стегно-гомілкове/ підколінно-гомілкове ало-
шунтування, стегно-гомілкове/підколінно-гомілкове алошун-
тування

27 803

Підключично-стегнове алошунтування 30 229
Ампутація кінцівки на рівні стопи/гомілки/стегна; кисті/перед-
пліччя/плеча

26 371

Тромбоемболектомія з аорти 35 596
Рентгенендоваскулярний тромболіз 55 621
Рентгенендоваскулярний тромболіз з аспірацією 55 621
Тромбоемболектомія із магістральних судин/судинних проте-
зів/тромбектомія із судин/судинних протезів з реконструкцією 
анастомозів і видалення інфікованого алошунта

32 005

Каротидна ендартеріоектомія і сонно-підключичне алопроте-
зування

24 188

Каротидна ендартеріоектомія і стегново-підколінне алошун-
тування

28 956

Каротидна ендартеріоектомія і резекція аневризми черевної 
частини аорти/аорто-стегнове біфуркаційне алопротезування

31 500

Каротидна ендартеріоектомія і аорто-стегнове біфуркаційне 
алошунтування

31 066

Рентгенендоваскулярна дилятація вісцеральних артерій при 
стенозі

20 174

Ендартеректомія із вісцеральних гілок черевної аорти 23 331
Ендоваскулярне стентування вісцеральних артерій при стенозі 20 695
Венектомія і перев’язка перфорантних вен та склерозування 
при венозній мальформації

30 293

Резекція артерії в зоні аутовенозної фістули і  
невроліз та протезування артерії

29 649

Роз’єднання артеріовенозної фістули/прошивання фістули і 
ангіопластика

29 557

Ендоваскулярна імплантація судинного стент-графта при су-
динній мальформації

29 288

Ендоваскулярна емболізація артеріовенозних сполучень 30 687
Ендоваскулярна імплантація внутрішньосудинного оклюдера 
при судинній мальформації

29 054

Рентгенендоваскулярна емболізація гілок артеріально-веноз-
ної мальформації

46 847

Видалення мальформації значних розмірів і склерооблітерація 48 576
Скелетизація судин артеріовенозної мальформації і невроліз та 
резекція артеріовенозної мальформації і інтраопераційна ем-
болізація судинної мальформації/склероблітерація/
аутовенозне шунтування

47 961

Скелетизація судин артеріовенозної мальформації і невроліз та 
резекція артеріовенозної мальформації і інтраопераційна ем-
болізація судинної мальформації та алопротезування

47 751

Флеболіз/висічення мальформації/пластика венозної аневриз-
ми/склероблітерація/аутовенозне шунтування/резекція гоміл-
кових вен/скелетизація судин

52 552

Флеболіз і резекція венозної аневризми та алошунтування і 
склероблітерація

47 793

Профундотизація підшкірної венозної магістралі і висічення 
трофічного дефекту/мальформації та пластика місцевих  
тканин 

52 710

Аутовенозна пластика вісцеральних гілок черевної аорти/ре-
плантація брижевих артерій/реплантація черевного стовбура 
при травматичних пошкодженнях 

36 836

Протезування магістральної артерії грудної/черевної порожни-
ни та тазу (крім аорти) при травматичних пошкодженнях

35 921

Протезування черевного відділу аорти при травматичних по-
шкодженнях

39 507

Алопротезування магістральних артерій при травматичних по-
шкодженнях

26 731

Репротезування черевної аорти 33 636
Репротезування магістральних судин 33 754
Лапароскопічна спленектомія/резекція селезінки 40 499
Лапаратомна спленектомія/резекція селезінки 41 926

Екстирпація матки з придатками/без придатків/резекція яєч-
ників

37 013

Лапароскопічна гістректомія 37 909
Лапароскопічна резекція яєчників 36 429
Спленектомія лапароскопічна (при травматичних пошкодженнях) 48 989
Спленектомія лапаротомна (при травматичних пошкодженнях) 50 416
Лапароскопічний доступ — зупинка кровотечі/резекція кишеч-
ника (у тому числі при травматичних пошкодженнях)

45 275

Лапаротомія, зупинка кровотечі/резекція кишечника (у тому 
числі при травматичних пошкодженнях)

49 975

Лапароскопічне видалення надниркової залози 38 799
Відкрита епінефректомія 44 464
Лапароскопічне видалення пухлини (при заочеревних/позаор-
ганних пухлинах невеликого розміру)

40 493

Видалення пухлини заочеревного простору в межах здоро-
вих тканин відкритим доступом (локальна ексцизиція і широ-
ка резекція)

45 252

Видалення пухлини заочеревного простору з резекцією та про-
тезуванням нижньої порожнистої вени

97 245

Вісцероліз при лапаротомії 44 032
Вісцероліз при лапароскопії 38 359

Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова  
Національної академії медичних наук 

DREZ-операції при больових синдромах 24 121
Аутотрансплантація периферичного нерва із застосуванням мі-
крохірургічної техніки

34 251

Балонна вазодилятація 25 219
Видалення гематом глибинних структур головного мозку 63 618
Вентрикулостомія третього шлуночка головного мозку ендос-
копічна

55 587

Видалення абсцесу головного мозку з капсулою 38 083
Видалення артеріовенозної мальформації 46 143
Видалення внутрішньомозкової гематоми великої півкулі го-
ловного мозку з ендоскопічною асистенцією та методом фі-
бринолізу

47 656

Видалення глибинної внутрішньомозкової гематоми великих 
півкуль головного мозку з висіченням артеріовенозної маль-
формації глибинних структур

49 286

Видалення глибинної внутрішньомозкової гематоми великих 
півкуль головного мозку з коагуляцією патологічних судин ар-
теріовенозної мальформації

49 040

Видалення множинних внутрішньочерепних абсцесів мозку 46 919
Видалення гематом великих півкуль головного мозку з ендос-
копічною асистенцією та методом фібринолізу

48 995

Видалення гематом глибинних структур головного мозку 46 252
Видалення гематом мозочка 48 923
Видалення гематоми хіазмально-селярної ділянки 42 590
Видалення гострих оболонкових внутрішньочерепних гематом 
(супра- та субтенторіальних) з ендоскопічною асистенцією 

47 325

Видалення екстрамедулярної пухлини спинного мозку (за ви-
нятком вентрально розташованих та із екстравертебральним 
ростом)

32 345

Видалення ехінококу, цистицерків мозку 60 434
Видалення кісти головного мозку 48 454
Видалення кістозних пухлин півкуль великого мозку чи мо-
зочка

45 893

Видалення латеральної внутрішньомозкової інсульт-гематоми 48 834
Видалення невриноми черепно-мозкового нерва (слухового, 
трійчастого, блукаючого, під’язичного) мікрохірургічне

39 614

Видалення новоутворення стовбура головного мозку 39 353
Видалення новоутворень великих півкуль головного мозку з 
ендоскопічною асистенцією, нейронавігацією та застосуванням 
лазерних технологій

51 630

Видалення новоутворень великих півкуль головного мозку мі-
крохірургічне 

39 580

Видалення новоутворень головного мозку серединно-глибин-
ної локалізації з ендоскопічною асистенцією

44 453

Видалення новоутворень головного мозку серединно-глибин-
ної локалізації мікрохірургічне

40 453

Видалення новоутворень ділянки шишкоподібної залози го-
ловного мозку з ендоскопічною асистенцією

43 859

Видалення новоутворень ділянки шишкоподібної залози го-
ловного мозку мікрохірургічне

42 397

Видалення новоутворень мозочка і четвертого шлуночка 42 474
Видалення новоутворень оболонок спинного мозку 35 835
Видалення новоутворень шлуночків мозку з ендоскопічною 
асистенцією

55 783

Видалення новоутворень шлуночків мозку мікрохірургічне 55 049
Видалення новоутворень гіпофіза трансназальним доступом 53 511
Видалення важкодоступного новоутворення головного мозку 
глибинної локалізації (кавернома, пухлина, внутрішньомозкова 
гематома) з ендоскопічною асистенцією та нейронавігацією

50 654

Видалення новоутворення мозочка і четвертого шлуночка го-
ловного мозку мікрохірургічне

44 096

Видалення новоутворення оболонок головного мозку мікро-
хірургічне

38 706

Видалення новоутворення оболонок головного мозку мікрохі-
рургічне з пластикою твердої мозкової оболонки 

40 572

Видалення новоутворення оболонок головного мозку мікро-
хірургічне з пластикою твердої мозкової оболонки і склепіння 
черепа ауто- або алотрансплантатом

48 446

Видалення поширеного новоутворення основи черепа 62 143
Видалення новоутворення основи черепа мікрохірургічне 67 172
Видалення новоутворення спинного мозку мікрохірургічне 36 715
Видалення новоутворення спинномозкового нерва мікрохі-
рургічне

33 597

Видалення новоутворення хіазмально-селярної ділянки і тре-
тього шлуночка головного мозку

35 387

Видалення позамозкової пухлини краніобазальної локалізації 
мікрохірургічне

74 081

Видалення пухлин окремих периферичних нервів мікрохірур-
гічне

24 915

Видалення субдуральних гематом з ендоскопічною асистенці-
єю та методом фібринолізу

35 890

Видалення черепно-лицьового новоутворення 47 656
Видалення черепно-лицьового новоутворення мікрохірургіч-
не із застосуванням ендоскопічної техніки і пластикою дефекту 
основи черепа ауто- або алотрансплантатами

65 974

Видалення черепно-лицьового новоутворення мікрохірургіч-
не з пластикою дефекту основи черепа ауто- або алотран-
сплантатами

64 168

Видалення невриноми корінця спинномозкового нерва мікро-
хірургічне

35 853

Встановлення балон-катетера в пазуху основної кістки 41 839
Втручання на гассеровому вузлі 51 657
Втручання при вроджених черепно-мозкових грижах (менінго-
радикуло-менінгоенцефалоцеле), синдромі  
Арнольда-Кіарі

39 306

Втручання при вроджених спинно-мозкових грижах 54 950
Втручання при пухлинах кісток склепіння черепа, що здавлю-
ють головний мозок

75 863

Втручання при пухлинах плечового сплетіння 26 040
Гемісферектомія функціональна 41 135
Декомпресивні операції із стабілізацією хребта на шийному, 
грудному відділах

33 886

Декомпресія зорових нервів 33 109
Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних по-
шкодженнях суміжних відділів хребта із заднього та передньо-
го доступів

36 345

Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних по-
шкодженнях із заднього та переднього доступів (комбіновані 
оперативні втручання) грудного відділу хребта

34 946

Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних по-
шкодженнях із заднього та переднього доступів (комбіновані 
оперативні втручання) поперекового відділу хребта

34 878

Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних по-
шкодженнях із заднього та переднього доступів (комбіновані 
оперативні втручання) шийного відділу хребта

34 463

Декомпресія спинного мозку та корінців при травматичних по-
шкодженнях з переднього доступу

34 052

Деструкція підкіркових структур стереотаксичним методом 35 385
Ендартеріектомія каротидна 39 454
Ендоваскулярне виключення артеріовенозних мальформацій 
головного мозку

31 739

Ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм із вико-
ристанням потокоскеровуючого стента

90 283

Ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм із вико-
ристанням спіралей

33 193

Ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм із вико-
ристанням спіралей із балон-асистенцією

32 590

Ендоваскулярне виключення артеріальних аневризм із вико-
ристанням спіралей із стент-асистенцією

33 050

Ендоваскулярне виключення каротидно-кавернозних сполук 24 695
Ендоваскулярні втручання (дилятація, стентування, протезу-
вання) при стенозувально-оклюзувальних ураженнях інтракра-
ніальних та екстракраніальних магістральних судин

26 163

Ендоназальні втручання (виключаючи транссфеноїдальні) при 
назальній ліквореї

42 836

Ендоскопічна ендоназальна пластика лікворної фістули осно-
ви черепа

58 043

Ендоскопічні операції при кістах головного мозку 56 861
Ендоскопічні операції при новоутвореннях головного мозку 78 719
Ендоскопічні операції при порушенні ліквороциркуляції 55 543
Зшивання нерва з використанням мікрохірургічної техніки 40 927
Імлантація внутрішньомозкових електродів стереотаксичним 
методом

39 549

Імплантація епідуральних церебральних електродів 35 126
Імплантація епідуральних спінальних електродів 24 426
Імплантація інтратекальної інфузійної помпи 23 564
Видалення інтратекальної інфузійної помпи 23 299
Імплантація нейростимулятора спинного мозку 24 213
Імплантація підшкірної частини нейростимулятора спинно-
го мозку

23 003

Імплантація системи для тривалої стимуляції глибоких струк-
тур головного мозку з можливістю перезарядки

65 365

Заміна програмованого генератора для тривалої електрости-
муляції головного мозку 

36 279

Калозотомія мікрохірургічна 38 725
Кісто-перитонеальне шунтування 28 121
Кісткова пластика щелепно-лицьової області з використанням 
аутокісткових трансплантатів та алокісткових імплантів

36 779

Кісткова пластика щелепно-лицьової області з використанням 
контракційно-дистракційних апаратів

37 990

Комбіновані втручання при гострих краніофаціальних травмах 34 089
Краніопластика із застосуванням 3D-технологій 51 170
Кріоризотомія 23 330
Мікросудинна декомпресія лицьового, вестибулокохлеарно-
го нервів

33 373

Мікросудинна декомпресія при невралгії трійчастого, язиково-
глоткового, черепного нервів

38 711

Мікрохірургічна пластика черепно-лицьового комплексу з мі-
крохірургічною пластикою ауто- або алотрансплантатами

46 845

Мікрохірургічне виключення артеріальних аневризм головно-
го мозку

49 464

Мікрохірургічне видалення епілептогенного вогнища; геміс-
феректомія

35 879

Мікрохірургічне видалення епілептогенного вогнища; кальо-
зотомія

38 351

Мікрохірургічне виключення артеріовенозних мальформацій 
головного мозку

48 691

Мікрохірургічне та ендоваскулярне виключення артеріаль-
них аневризм, артеріовенозних мальформацій судин голов-
ного мозку

47 475

Мікрохірургічні втручання (дискектомія) на грудному, шийно-
му рівні

33 413

Мікрохірургічні операції bypass — створення екстра-інтракра-
ніальних артеріальних анастомозів при ішемічних ураженнях 
головного мозку

44 458

Мікрохірургічні судинні декомпресії (операція Джанетта) 44 769
Невротизація брахіоплексальна селективна із застосуванням 
мікрохірургічної техніки

30 291

Невротизація інтеркостобрахеальна селективна із застосуван-
ням мікрохірургічної техніки

25 036

Оперативні втручання на грудному рівні хребта з одномомент-
ною стабілізацією

34 842

Оперативні втручання на шийному рівні хребта з одномомент-
ною стабілізацією

36 474

Оперативні втручання при дегенеративно-дистрофічних ура-
женнях грудного та поперекового відділів хребта з переднього 
та заднього доступу

34 437

Оперативні втручання при дегенеративно-дистрофічних ура-
женнях шийного відділу з переднього та заднього доступу 
(комбіновані втручання)

35 762

Оперативні втручання при стенозі хребтового каналу грудно-
го відділу хребта

26 910

Оперативні втручання при стенозі хребтового каналу шийно-
го відділу хребта

35 442

Операції на спинному мозку з імплантацією систем для постій-
ної електростимуляції

33 298

Передня скронева лобектомія 38 582
Пластика дефекту основи черепа 48 683
Пластика дефекту основи черепа з використанням аутотран-
сплантації кісток склепіння черепа

62 938

Пластика лікворної фістули трансназальна 45 183
Пластичні операції при лобно-орбітальних кісткових дефектах 53 980
Пластичні операції при передніх мозкових грижах 46 416
Пластичні транскраніальні втручання при вушній ліквореї 65 523
Пластичні транскраніальні (транссфеноїдальні) втручання при 
назальній ліквореї

49 273

Поперекова мікродискектомія одностороння 21 934
Поперекова мікродискектомія двостороння 18 779
Пункційна вертебропластика 22 340
Пункційна вертебропластика при агресивних гемангіомах хреб-
та, метастатичному ураженні хребця (на двох рівнях)

14 812

Пункційна вертебропластика при критичному остеопорозі (на 
двох рівнях)

13 730

Пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених 
компресійних переломах хребта (на двох рівнях)

14 847

Пункційна вертебропластика при травматичних неускладнених 
компресійних переломах хребта (на трьох рівнях)

14 842

Пункційна кіфопластика 14 847
Пункційна лазерна нуклеотомія на грудному, шийному, попе-
рековому рівні (один сегмент), на поперековому рівні (два сег-
менти і більше)

13 886

Резекція черепно-лицьового комплексу 40 126
Резекція черепно-лицьового комплексу з мікрохірургічною 
пластикою

50 559

Резекція черепно-лицьового комплексу з мікрохірургічною 
пластикою ауто- або алотрансплантатом

49 291

Резекція черепно-лицьового комплексу з мікрохірургічною 
пластикою відеоендоскопічна

48 720

Резекція черепно-лицьового комплексу з реконструктивно-
пластичним компонентом

48 365

Резекція черепно-орбітально-лицьового комплексу з мікрохі-
рургічною пластикою

48 541
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ДОКУМЕНТИ
Реінервація лицьового нерва 24 855
Реконструктивні краніофаціальні втручання при уроджених ва-
дах розвитку — краніостозах, синдромах Аперта, Крузона та 
при гіпертелоризмі

45 528

Реконструктивні операції із трансплантацією м’язів, сухожиль 65 052
Реконструктивні операції при вроджених грижах черепа з лоб-
но-орбітальною реконструкцією

45 707

Реконструктивні операції при вроджених грижах черепа з ре-
конструкцією черепно-орбітально-лицьового комплексу

64 403

Реконструктивні операції при черепно-лицьових новоутво-
реннях

65 063

Реконструкція кісток склепіння черепа 46 130
Реконструкція лобно-вилично-орбітального комплексу 45 204
Реконструкція лобно-вилично-носо-орбітального комплексу 47 059
Реконструкція лобно-носо-орбітального комплексу 46 140
Реконструкція лобно-орбітального комплексу з висуванням 46 211
Реконструкція черепно-орбітально-лицьового комплексу 46 279
Реконструкція черепно-орбітально-лицьового комплексу; пар-
ціальна орбітотомія і медіальне переміщення очниць

46 190

Реконструкція черепно-орбітально-лицьового комплексу; цир-
кулярна орбітотомія і двостороння остеотомія верхньої щелепи 
з медіальним переміщенням

46 390

Реконструкція черепно-орбітально-лицьового комплексу; цир-
кулярна орбітотомія і медіальне переміщення очниць

46 192

Розсічення спайок і декомпресія нерва 24 361
Розсічення спайок і декомпресія стовбурів нервових сплетінь 24 912
Селективна невротомія С1 — С6 при спастичній кривошиї 25 477
Стабілізуюча операція на хребті у віддаленому періоді 35 962
Стабілізуюча операція на хребті в гострому періоді 34 445
Стереотаксична аспірація внутрішньомозкової кісти 33 800
Стереотаксична аспірація інтракраніального абсцесу 34 705
Стереотаксична біопсія пухлини головного мозку 34 365
Стереотаксична імплантація резервуара Оммая 34 997
Субтотальне видалення пухлини хребта, декомпресія спинно-
го мозку

35 517

Субтотальне видалення екстрамедулярних пухлин спинного 
мозку з паравертебральним поширенням

34 446

Субтотальне видалення екстрамедулярної пухлини, декомпре-
сія спинного мозку

34 631

Субтотальне видалення інтрамедулярної пухлини, декомпре-
сія спинного мозку

34 433

Субтотальне чи радикальне видалення внутрішньомозкової 
пухлини із медіанним поширенням

35 099

Субтотальне чи радикальне видалення внутрішньошлуночко-
вих пухлин та колоїдних кіст

66 216

Субтотальне чи радикальне видалення краніобазальних пухлин 
(краніо-орбітальних, клиновидної кістки, нюхової ямки, пагор-
ба турецького сідла)

82 912

Субтотальне чи радикальне видалення позамозкових пухлин 57 689
Субтотальне чи радикальне видалення пухлин функціонально 
важливих ділянок великого мозку

38 452

Субтотальне чи радикальне видалення пухлин гіпофіза з тран-
скраніальним доступом та краніофарінгіом

42 703

Субтотальне чи радикальне видалення пухлин основи черепа, 
що здавлюють структури головного мозку

74 679

Тотальне видалення екстрамедулярних пухлин спинного мозку 35 909
Тотальне видалення екстрамедулярних пухлин спинного мозку 
з паравертебральним поширенням

34 660

Тотальне видалення пухлин хребта 34 646
Хірургічне лікування аномалії Кіарі із сирингомієлією 36 635
Хірургічне лікування сирингомієлії грудного та поперекового 
відділів спинного мозку

54 393

Часткове видалення пухлин хребта, декомпресія спинного мозку 33 438
Часткове видалення екстрамедулярної пухлини, декомпресія 
спинного мозку

34 685

Часткове видалення інтрамедулярної пухлини, декомпресія 
спинного мозку

34 543

Часткове чи субтотальне видалення внутрішньомозкової пух-
лини півкуль великого мозку чи мозочка, у тому числі мета-
стазу

34 542

Шунтування вентрикуло-атріальне 56 246
Національний інститут 

серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова  
Національної академії медичних наук 

Балонна дилятація критичних клапанних стенозів легеневої ар-
терії, клапана аорти, ангіопластика критичної коарктації аор-
ти у дітей

29 863

Стентування коарктації аорти у дітей 29 928
Закриття дефекту міжпередсердної перегородки оклюдером 
у дітей

34 803

Закриття дефекту міжшлуночкової перегородки оклюдером 
у дітей

28 517

Закриття дефекту міжшлуночкової перегородки спіральною 
системою у дітей

29 349

Закриття відкритої артеріальної протоки спіральною систе-
мою у дітей

28 269

Закриття відкритої артеріальної протоки оклюдером у дітей 28 092
Ендоваскулярна артіосептостомія (процедура Рашкінда) у дітей 28 318
Зондування порожнин серця у дітей 28 039
Стентування легеневої артерії (одним стентом) у дітей 29 953
Стентування гілок легеневої артерії (двома стентами) у дітей 29 953
Закриття коронарно-серцевої фістули спіраллю у дітей 29 788
Закриття коронарно-серцевої фістули оклюдером у дітей 29 852
Ендоваскулярне протезування клапана легеневої артерії у дітей 28 619
Закриття артеріовенозної колатералі оклюдером у дітей 29 889
Закриття артеріовенозної колатералі спіраллю у дітей 29 889
Закриття вено-венозної колатералі оклюдером у дітей 29 934
Закриття вено-венозної колатералі спіраллю у дітей 29 993
Радикальна корекція тетради Фалло у дітей 69 142
Радикальна корекція загального артеріального стовбура  
у дітей

95 035

Радикальна корекція дефекту аорто-легеневої перегород-
ки у дітей

72 140

Радикальна корекція подвійного відходження магістральних 
судин у дітей

72 226

Радикальна корекція транспозиції магістральних артерій  
у дітей

74 248

Радикальна корекція повного перериву дуги аорти у дітей 71 594
Радикальна корекція атріовентрикулярного септального  
дефекту у дітей

87 140

Радикальна корекція аномалії Ебштейна у дітей 68 566
Пластика аортального клапана у дітей 86 017
Пластика або вшивання міжпередсердної перегородки, у тому 
числі в разі поєднання з дефектом венозного синусу, у дітей

67 629

Вшивання дефекту міжшлуночкової перегородки у дітей 68 211
Пластика дефекту, у тому числі множинних, міжшлуночкової 
перегородки у дітей

68 186

Гібридне закриття дефекту міжшлуночкової перегородки 28 788
Радикальна корекція складних поєднаних вроджених вад  
серця у дітей

21 118

Усунення коарктації аорти у дітей 58 371
Радикальна корекція подвійної дуги аорти 54 507
Радикальна корекція судинного кільця 54 507
Усунення субаортального стенозу у дітей 72 115
Усунення аортального стенозу у дітей 73 021
Усунення надклапанного аортального стенозу у дітей 73 068
Радикальна корекція трипередсердного серця у дітей 71 440
Усунення відкритої артеріальної протоки у дітей 55 453
Операція при синдромі гіпоплазії лівих відділів серця  
(Norwood I) у дітей

95 874

Гібридна операція при синдромі гіпоплазії лівих відділів  
серця у дітей

45 313

Усунення стенозу легеневої артерії у дітей 75 375
Операція при гіпоплазії дуги аорти у дітей 88 525
Корекція AL(R)CAPA у дітей 71 282
Радикальна корекція часткового аномального дренажу легене-
вих вен у дітей

74 033

Радикальна корекція тотального аномального дренажу легене-
вих вен у дітей

80 550

Протезування клапана серця у дітей 73 142
Заміна клапанного легеневого кондуїта у дітей 80 250
Звужування легеневої артерії у дітей 54 579
Накладання системно-легеневого анастомозу при складних 
вроджених вадах серця із збідненим легеневим кровообігом 
у дітей

58 670

Гемодинамічна корекція складних вроджених вад серця  
(операція накладання кавапульмонального анастомозу  
Глена) у дітей

66 299

Гемодинамічна корекція складних вроджених вад серця (опе-
рація накладання тотального кавапульмонального анастомо-
зу Фонтена) у дітей

80 884

Операція Ferrazzi у дітей 79 072
Закриття відкритої артеріальної протоки у дітей 52 528
Операція атріального переключення при транспозиції магі-
стральних артерій

84 170

Операція Rastelli у дітей 90 919
Операції Ross та Ross — Konno у дітей 77 091
Операція Damus — Kaye — Stansel 92 710
Процедура Рашкінда під ехоконтролем у дітей 27 974
Імплантація штучного водія ритму серця у дітей 24 347
Експертні фетальні (внутрішньоутробні) втручання з приводу 
патології серця та магістральних судин у дітей

28 500

Балонна ангіопластика та стентування коарктації аорти у до-
рослих (GUCH)

28 807

Закриття відкритої артеріальної протоки оклюдером у дорос-
лих (GUCH)

29 608

Закриття міжшлуночкової, міжпередсердної перегородки 
оклюдером у дорослих (GUCH)

30 036

Закриття відкритої артеріальної протоки спіральною системою 
у дорослих (GUCH)

29 608

Ендоваскулярне протезування клапана легеневої артерії у до-
рослих (GUCH)

29 508

Балонна дилятація мітрального клапана у дорослих 35 465
Ендоваскулярна пластика мітрального клапана кліпсами 19 082
Ендоваскулярне протезування аортального клапана у дорослих 27 576
Ендоваскулярне закриття парапротезних фістул 31 119
Закриття відкритого овального вікна оклюдером у дорослих 28 105
Закриття прориву синуса Вальсальви оклюдером 26 728
Стентування порожнистих вен 30 666
Стентування легеневих вен 30 771
Ендоваскулярне закриття вушка лівого передсердя 26 706
Балонна атріосептостомія у дорослих 28 605
Фенестрація інтими при синдромі мальперфузії 31 516
Стентування істинного каналу при синдромі мальперфузії 31 046
Балонна ангіопластика гілок легеневої артерії при хронічній 
тромбоемболії легеневої артерії

32 939

Стентування відкритої артеріальної протоки 29 884
Гібридне виконання першого етапу корекції синдрому гіпопла-
зії лівих відділів серця

29 889

Ендоваскулярне видалення стороннього тіла 27 195
Ендоваскулярна біопсія ендоміокарда 25 813
Закриття вічок підключичних артерій при процедурі TEVAR 34 366
Закриття коронаро-серцевої фістули спіраллю в дорослих 28 025
Закриття коронаро-серцевої фістули оклюдером у дорослих 28 025
Радикальна корекція тетради Фалло у дорослих (GUCH) 83 676
Радикальна корекція субаортального стенозу у дорослих 
(GUCH)

79 737

Пластика дефекту міжшлуночкової перегородки синтетичною 
латкою у дорослих (GUCH)

77 697

Ушивання дефекту міжшлуночкової перегородки у дорослих 
(GUCH)

78 763

Радикальна корекція часткового аномального дренажу легене-
вих вен у дорослих (GUCH)

79 320

Усунення стенозу легеневої артерії у дорослих (GUCH) 80 762
Корекція аномалії Ебштейна у дорослих (GUCH) 79 580
Мініінвазивна відеоасистована торакоскопічна пластика між-
передсердної перегородки і пластика тристулкового клапана у 
дорослих (GUCH)

56 770

Протезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом

67 168

Протезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом і пластика клапана серця з використанням синтетич-
ного кільця

69 601

Протезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом і коронарне шунтування

73 823

Пластика мітрального клапана з використанням синтетично-
го кільця

63 153

Пластика мітрального клапана з використанням синтетичного 
кільця і коронарне шунтування

67 067

Пластика декількох клапанів серця з використанням синтетич-
них кілець

64 149

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом

68 651

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом і пластика клапана серця з використанням синтетич-
ного кільця

73 753

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом і пластика клапана серця з використанням синтетич-
ного кільця та коронарне шунтування

76 406

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом і пластика клапана серця без використання синте-
тичного кільця

68 850

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом і коронарне шунтування

77 787

Протезування мітрального та аортального клапанів механіч-
ним/біологічним протезом

67 292

Протезування мітрального, аортального клапанів механічним/
біологічним протезом і коронарне шунтування

74 834

Протезування мітрального, аортального клапанів механічним/
біологічним протезом та пластика тристулкового клапана

72 489

Пластика мітрального клапана з використанням синтетичного 
кільця і операція радіочастотна абляція-ізоляція легеневих вен

65 914

Протезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом і операція радіочастотна абляція-ізоляція легене-
вих вен

63 343

Протезування мітрального та аортального клапанів механіч-
ним/біологічним протезом і операція радіочастотна абляція-
ізоляція легеневих вен

68 735

Закрита мітральна комісуротомія 59 718
Репротезування аортального клапана механічним/біологіч-
ним протезом

70 982

Репротезування аортального та мітрального клапанів механіч-
ним/біологічним протезом

69 523

Репротезування мітрального клапана механічним/біологічним 
протезом

67 158

Репротезування клапана серця і пластика 75 943
Мініінвазивна відеоасистована торакоскопічна пластика мі-
трального клапана з використанням синтетичного кільця

65 797

Мініінвазивне відеоасистоване торакоскопічне кліпування вуш-
ка лівого передсердя у дорослих 

24 168

Гібридна операція — стентування коронарних артерій з одно-
часним репротезуванням клапанів серця

70 440

Ендоваскулярне протезування клапана серця (TAVI) 29 224
Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом з верхньої серединної міністернотомії

75 695

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом з використанням мініінвазивного відеоасистованого 
торакоскопічного доступу

75 484

Протезування аортального клапана механічним/біологічним 
протезом з верхньої серединної міністернотомії у вагітних

74 604

Протезування аортального клапана з використанням мініінва-
зивного відеоасистованого торакоскопічного доступу  
у вагітних

75 310

Клапанзберігаючі операції при аневризмах аорти (за методом 
Девіда, Якуба, Гемі-Девіда)

84 846

Експертне стентування при стабільній стенокардії стентом  
з лікувальним покриттям

26 627

Експертне стентування при гострому коронарному синдромі 
стент-системою без лікувального покриття

26 627

Стентування коронарних артерій з використанням внутрішньо-
судинного ультразвукового дослідження

26 627

Стентування коронарних артерій з використанням ротаблятора 26 627
Коронарне шунтування при багатосудинному ураженні із штуч-
ним кровообігом

70 887

Коронарне шунтування при багатосудинному ураженні без 
штучного кровообігу на працюючому серці

59 735

Коронарне шунтування і резекція аневризми шлуночка серця  
з його реконструкцією 

71 253

Коронарне шунтування і резекція аневризми шлуночка серця  
з його реконструкцією та пластика мітрального клапана

71 973

Коронарне шунтування і резекція аневризми шлуночка серця  
з його реконструкцією та протезування мітрального клапана

72 236

Експертна діагностика та хірургічне лікування ішемічної карді-
оміопатії із застосуванням коронарного шунтування та стовбу-
рових клітин 

59 318

Коронарне шунтування і процедура MAZE 70 590
Коронарне шунтування і резекція аневризми шлуночка серця  
з його реконструкцією та процедура MAZE

69 902

Мініінвазивне коронарне шунтування 58 412
Гібридна операція — стентування коронарної артерії і коронар-
не шунтування

59 140

Протезування мітрального клапана при інфекційному ендокар-
диті в умовах гіпертермії

73 251

Протезування мітрального клапана біопротезом при інфекцій-
ному ендокардиті в умовах гіпертермії

73 723

Протезування аортального клапана при інфекційному ендокар-
диті в умовах гіпертермії

73 605

Протезування аортального клапана біопротезом при інфекцій-
ному ендокардиті в умовах гіпертермії

75 357

Протезування аортального клапана і пластика мітрального кла-
пана при інфекційному ендокардиті в умовах гіпертермії

79 061

Пластика мітрального клапана при інфекційному ендокардиті в 
умовах гіпертермії

73 075

Пластика тристулкового клапана при інфекційному ендокарди-
ті в умовах гіпертермії

75 167

Протезування аортального та мітрального клапанів при інфек-
ційному ендокардиті в умовах гіпертермії

77 082

Протезування аортального клапана і пластика абсцесу кореня 
аорти при інфекційному ендокардиті в умовах гіпертермії

73 240

Операція з приводу електродного сепсису при інфекційному 
ендокардиті в умовах гіпертермії

75 355

Видалення стороннього тіла при інфекційному ендокардиті в 
умовах гіпертермії

72 223

Репротезування мітрального клапана при інфекційному ендо-
кардиті в умовах гіпертермії

74 105

Репротезування аортального клапана при інфекційному ендо-
кардиті в умовах гіпертермії

74 295

Репротезування аортального та мітрального клапанів при ін-
фекційному ендокардиті в умовах гіпертермії

77 072

Репластика тристулкового клапана при інфекційному ендокар-
диті в умовах гіпертермії

74 759

Протезування аортального клапана і пластика абсцесу коре-
ня аорти та імплантація епікардіальних електродів і імпланта-
ція штучного водія ритму серця при інфекційному ендокарди-
ті в умовах гіпертермії

76 270

Мініінвазивне відеоасистоване торакоскопічне видалення пух-
лини серця

63 841

Видалення пухлини серця 65 213
Видалення пухлини серця і коронарне шунтування 67 221
Видалення пухлини серця і протезування клапана механічним/
біологічним протезом

63 857

Видалення пухлини серця і пластика клапана з використанням 
синтетичного кільця

64 062

Видалення пухлини серця і протезування клапана механічним/
біологічним протезом та коронарне шунтування

67 259

Видалення пухлини серця і пластика клапана з використанням 
синтетичного кільця та коронарне шунтування

69 889

Видалення пухлини серця і пластика двох клапанів з викорис-
танням синтетичних кілець

63 928

Видалення доброякісної пухлини серця і пластика двох кла-
панів з використанням двох синтетичних кілець та коронар-
не шунтування

70 604

Імплантація двокамерного штучного водія ритму серця (DDD) 12 787
Заміна двокамерного штучного водія ритму серця (DDD) 12 744
Імплантація двокамерного штучного водія ритму серця з час-
тотною адаптацією (DDDR)

12 744

Заміна двокамерного штучного водія ритму серця з частотною 
адаптацією (DDDR)

12 787

Імплантація однокамерного штучного водія ритму серця з час-
тотною адаптацією (SSIR)

12 787

Заміна однокамерного штучного водія ритму серця з частот-
ною адаптацією (SSIR)

12 781

Імплантація ресинхронізаційного трикамерного штучного водія 
ритму серця (CRT-p)

14 327

Заміна ресинхронізаційного трикамерного штучного водія рит-
му серця (CRT-p)

14 311

Радіочастотна абляція при життєзагрозливій тахікардії з на-
вігацією

13 359

Радіочастотна абляція субстрату при суправентрикулярній та-
хікардії (класична)

13 349

Радіочастотна абляція субстрату при суправентрикулярній тахі-
кардії (з навігацією)

13 395

Радіочастотна абляція-ізоляція легеневих вен 13 370
Імплантація однокамерного кардіовертера-дефібрилятора 12 787
Заміна однокамерного кардіовертера-дефібрилятора 12 781
Імплантація двокамерного кардіовертера-дефібрилятора 12 780
Заміна двокамерного кардіовертера-дефібрилятора 12 808
Імплантація ресинхронізаційного трикамерного кардіовертера-
дефібрилятора (CRT-D)

14 418

Заміна ресинхронізаційного трикамерного кардіовертера-дефі-
брилятора (CRT-D)

12 787

Процедура відновлення ритму при тахікардіях (ЕІТ) 9 149
Операція екстракції електродів 15 965
Операція екстракції електродів при інфекційному (електродно-
му) ендокардиті

16 238

Тромбектомія із легеневої артерії 80 318
Тромбектомія із легеневої артерії і коронарне шунтування 85 152
Тромбектомія із легеневої артерії і пластика тристулково-
го клапана 

80 352

Тромболітична терапія при тромбоемболії легеневої арте-
рії (ТЕЛА)

78 212

Імплантація тимчасового CAVA-фільтра при тромбоемболії ле-
геневої артерії (ТЕЛА) 

27 730

Видалення тимчасового та встановлення постійного  
CAVA-фільтра при тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА)

27 730

Протезування аортального клапана, висхідної грудної аорти з 
реімплантацією коронарних судин (за методом  
Бенталла де Боно)

85 769
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Протезування аортального клапана, висхідної грудної аорти з 
реімплантацією коронарних судин і коронарне шунтування

90 473

Супракоронарне протезування висхідної аорти 90 266
Супракоронарне протезування висхідної аорти і коронарне 
шунтування

94 754

Протезування аортального клапана, висхідної грудної аорти з 
реімплантацією коронарних судин (за методом  
Бенталла де Боно) з верхньої серединної міністернотомії

85 088

Протезування аортального клапана, висхідної грудної аорти з 
реімплантацією коронарних судин (за методом  
Бенталла де Боно) з використанням мініінвазивного відеоасис-
тованого торакоскопічного доступу

95 605

Протезування аортального клапана, висхідної грудної аорти з 
реімплантацією коронарних судин (за методом  
Бенталла де Боно) з верхньої серединної міністернотомії  
у вагітних

83 456

Протезування аортального клапана, висхідної грудної аорти з 
реімплантацією коронарних судин (за методом  
Бенталла де Боно) з використанням мініінвазивного відеоасис-
тованого торакоскопічного доступу у вагітних

94 817

Протезування низхідної аорти при коартації аорти та протезу-
вання аортального клапана, висхідної грудної аорти з реімп-
лантацією коронарних судин (за методом  
Бенталла де Боно) і коронарне шунтування

88 814

Переключення судин дуги аорти, операція Debranching (частко-
вий, субтотальний, повний Debranching)

52 769

Переключення судин дуги аорти (субтотальний, тотальний 
Debranching) в поєднанні із супракоронарним протезуванням 
висхідної аорти через евенційну стернотомію

89 872

Ендопротезування уражень ділянок аорти одним або двома су-
динними ендографтами

35 972

Ендопротезування грудної аорти (TEVAR) 35 972
Ендопротезування черевної аорти (EVAR) 35 981
Протезування клапана, висхідної частини аорти, дуги аорти та 
низхідної грудної аорти до діафрагмального рівня і TEVAR

94 314

Протезування аортального клапана, екзопротезування висхід-
ної частини аорти

90 253

Протезування аортального клапана, висхідної частини аор-
ти, дуги аорти та низхідної грудної аорти до діафрагмально-
го рівня

89 149

Екзопротезування висхідної частини аорти 55 392
Протезування аортального клапана, екзопротезування висхід-
ної частини аорти з верхньої серединної міністернотомії

76 520

Протезування аортального клапана, екзопротезування висхід-
ної частини аорти з використанням мініінвазивного відеоасис-
тованого торакоскопічного доступу

76 375

Протезування аортального клапана, екзопротезування висхід-
ної частини аорти з верхньої серединної міністернотомії у ва-
гітних

76 063

Протезування аортального клапана, екзопротезування висхід-
ної частини аорти з використанням мініінвазивного відеоасис-
тованого торакоскопічного доступу у вагітних

76 270

Екзопротезування висхідної частини аорти з верхньої середин-
ної міністернотомії

56 001

Екзопротезування висхідної частини аорти з використанням мі-
ніінвазивного відеоасистованого торакоскопічного доступу

52 572

Екзопротезування висхідної частини аорти з верхньої середин-
ної міністернотомії у вагітних

54 721

Екзопротезування висхідної частини аорти з використанням 
мініінвазивного відеоасистованого торакоскопічного досту-
пу у вагітних

54 446

Протезування аортального клапана, екзопротезування висхід-
ної частини аорти і коронарне шунтування 

94 434

Протезування інфраренального відділу черевної аорти 68 604
Операції при травмі середостіння та грудної клітини з уражен-
ням серця та магістральних судин із штучним кровообігом 

77 658

Операції при травмі без ураження серця та магістральних  
судин

51 126

Пластика мітрального клапана при кардіоміопатії 63 534
Протезування мітрального клапана при кардіоміопатії 87 464
Операція Ferrazzi 66 393
Операція Ferrazzi і коронарне шунтування 70 719
Імплантація систем механічної підримки роботи серця (систем 
моно- та бівентрикулярного обходу шлуночків 
серця — штучного серця) 

70 478

Перикардектомія при ексудативному перикардиті 32 018
Перикардектомія при констриктивному перикардиті 50 467
Пункція перикарда 29 507
Трансплантація серця/комплексу «серце — легені» або після 
перенесеної трансплантації серця/комплексу «серце — легені»

358 526

Кесарів розтин у вагітних з патологією серця та магістральних 
судин, у тому числі плоду

39 065

Фізіологічні пологи у вагітних з патологією серця та магі-
стральних судин, у тому числі плоду

23 443

Стентування сонних артерій 24 783
Ендартеріоектомія сонних артерій 20 677
Стентування ниркової артерії 24 783
Комп’ютерна томографія двох анатомічних зон при аневриз-
мі аорти

19 712

Комп’ютерна томографія коронарних артерій 10 770
Магнітно-резонансна томографія області серця 11 898
Коронарографія трансрадіальним доступом 11 556
Коронарографія трансфеморальним доступом 11 565
Електрофізіологічне дослідження 12 886
Радіочастотна абляція у дітей 12 887
Відкрита мітральна комісуротомія 65 680
Аортальная вальвалотомія та пластика клапана 66 989
Екзопротезування висхідної аорти і коронарне шунтування 60 746
Пластика тристулкового клапана 70 099
Протезування тристулкового клапана 65 454
Пластика тристулкового клапана у дітей 68 822
Пластика мітрального клапана у дітей 68 732
Пластика дефекту міжпередсердної перегородки у дорослих 
(GUCH)

78 813

Лазерна або клейова венозна абляція 10 277
Національний науковий центр  

«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска  
Національної академії медичних наук України»

Імплантація ресинхронізаційного трикамерного штучного водія 
ритму серця (CRT-D) при серцевій недостатності (функціональ-
ний клас II—IV за NYHA) 

20 489

Імплантація двокамерного штучного водія ритму серця (DDD) 
при передсердно-шлуночкових блокадах

18 791

Заміна однокамерного штучного водія ритму серця (DDD) при 
передсердно-шлуночкових блокадах

17 172

Заміна ресинхронізаційного трикамерного штучного водія рит-
му серця СРТ-Р

16 665

Заміна ресинхронізаційного трикамерного штучного водія рит-
му серця СРТ-D

20 476

Заміна двокамерного штучного водія ритму серця (DDD) при 
передсердно-шлуночкових блокадах

17 710

Імплантація ресинхронізаційного трикамерного штучного водія 
ритму серця (CRT-р) при серцевій недостатності (функціональ-
ний клас II—IV за NYHА) 

19 043

Радіочастотна абляція при життєзагрозливій шлуночковій тахі-
кардії з навігацією

19 657

Радіочастотна абляція субстрату суправентрикулярної тахікар-
дії (класична) через камеру правого передсердя

17 515

Імплантація однокамерного кардіовертера-дефібрилятора 21 225
Імплантація двокамерного кардіовертера-дефібрилятора при 
шлуночкових тахікардіях із високим ризиком раптової серце-
вої смерті

23 329

Генетична діагностика, підбір терапії та імплантація кардіовер-
тера-дефібрилятора при синдромі Бругада та синдромі подо-
вженого інтервалу QT

20 889

Перкутанна транслюмінальна ангіопластика і стентування ко-
ронарних артерій та фармакологічні інтервенції при нестабіль-
ній стенокардії з подальшою кардіореабілітацією

25 854

Терапевтичні інтервенції та апаратна терапія хворих на неста-
більну стенокардію, яким не проводилися інтервенційні втру-
чання, з подальшою кардіореабілітацією

17 967

Коронароангіографія з лівосторонньою катетеризацією сер-
ця та лікування гострої ішемічної хвороби серця (у тому чис-
лі з кардіоміопатією Такоцубо), та оцінка гемодинамічної зна-
чимості помірних коронарних стенозів із використанням інва-
зивної технології визначення фракційного коронарного резер-
ву (Fractional Flow Reserve, FFR)

19 633

Перкутанна транслюмінальна ангіопластика і стентування ко-
ронарних артерій та інтенсивні інтервенції при гострому ін-
фаркті міокарда із зубцем Q з подальшою кардіореабілітацією

37 381

Терапевтичні інтервенції та апаратна терапія хворих при го-
строму інфаркті міокарда із зубцем Q, яким не проводилися ін-
тервенційні втручання, з подальшою кардіореабілітацією

23 747

Перкутанна транслюмінальна ангіопластика і стентування ко-
ронарних артерій та інтенсивні фармакологічні інтервенції при 
гострому інфаркті міокарда без зубця Q з подальшою кардіо-
реабілітацією

31 814

Терапевтичні інтервенції та апаратна терапія хворих при го-
строму інфаркті міокарда без зубця Q, яким не проводилися 
інтервенційні втручання, з подальшою кардіореабілітацією

21 199

Перкутанна транслюмінальна коронарна ангіопластика із 
стентуванням та внутрішньосудинною оцінкою адекватнос-
ті імплантації стента, наявності внутрішньокоронарної дисек-
ції та використанням оптичної когерентної томографії (Optical 
Coherence Tomography, OCT) при нестабільній стенокардії

25 080

Перкутанна транслюмінальна коронарна ангіопластика із 
стентуванням та внутрішньосудинною оцінкою адекватнос-
ті імплантації стента, наявності внутрішньокоронарної дисек-
ції та використанням оптичної когерентної томографії (Optical 
Coherence Tomography, OCT) при гострому інфаркті міокар-
да без зубця Q

27 459

Перкутанна транслюмінальна коронарна ангіопластика із 
стентуванням та внутрішньосудинною оцінкою адекватнос-
ті імплантації стента, наявності внутрішньокоронарної дисек-
ції та використанням оптичної когерентної томографії (Optical 
Coherence Tomography, OCT) при гострому інфаркті міокар-
да із зубцем Q

25 972

Інтенсивні фармакологічні інтервенції при легеневій емболії з 
гострим легеневим серцем при проміжному високому ризи-
ку ранньої смерті

35 978

Інтенсивні фармакологічні інтервенції при легеневій ембо-
лії з гострим легеневим серцем при високому ризику ранньої 
смерті

54 568

Імплантація однокамерного штучного водія ритму серця при 
порушеннях ритму та провідності серця — передсердно-шлу-
ночкових блокадах

17 177

Електроімпульсна терапія миготливої аритмії при високому ри-
зику порушення мозкового кровообігу та раптової смерті

13 458

Медикаментозна кардіоверсія у пацієнтів із персистуючою фі-
бриляцією передсердь при високому ризику порушення мозко-
вого кровообігу та раптової смерті

18 143

Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових 
шляхів проведення із залученням камери лівого передсердя 
при синдромах передчасного збудження шлуночків та паро-
ксизмальних суправентрикулярних тахікардіях

15 611

Ізоляція легеневої вени шляхом черезшкірного доступу при фі-
бриляції передсердь

21 973

Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових 
шляхів проведення із залученням обох передсердних камер 
при синдромах передчасного збудження шлуночків та паро-
ксизмальних суправентрикулярних тахікардіях

16 997

Катетерна абляція аритмогенного вогнища або додаткових 
шляхів атріовентрикулярного проведення при синдромах пе-
редчасного збудження шлуночків, пароксизмальних тахікарді-
ях, ектопічних екстрасистолах

18 778

Заміна генератора ресинхронізуючого пристрою при серцевій 
недостатності

17 922

Імплантація підшкірного рекордера електрокардіографа для 
довготривалого моніторингу ритму серця при неуточнених по-
рушеннях ритму та синкопальних станах

16 380

Видалення підшкірного рекордера електрокардіографа для 
довготривалого моніторингу ритму серця при неуточнених по-
рушеннях ритму та синкопальних станах

13 610

Інвазивне електрофізіологічне дослідження при синдромах 
передчасного збудження шлуночків, суправентрикулярних 
та шлуночкових пароксизмальних тахікардіях та синкопаль-
них станах

17 948

Черезстравохідне електрофізіологічне дослідження при син-
дромах передчасного збудження шлуночків, пароксизмальних 
тахікардіях та синкопальних станах

16 268

Відновлення ритму серця при тріпотінні передсердь методом 
черезстравохідної електрокардіостимуляції

14 798

Індивідуальний покроковий підбір фармакотерапевтичних ін-
тервенцій при складних порушеннях ритму серця із застосу-
ванням апаратних методів контролю

19 188

Інтенсивні індивідуалізовані фармакологічні інтервенції при ре-
зистентній/псевдорезистентній артеріальній гіпертензії з гіпер-
тензивним серцем, ускладненій фібриляцією передсердь та/
або серцевою недостатністю (функціональний клас II—III за 
NYHA)

8 736

Інтенсивні індивідуалізовані фармакологічні інтервенції при ре-
зистентній/псевдорезистентній артеріальній гіпертензії з хро-
нічним захворюванням нирок II—IV стадії та нирковою недо-
статністю

9 316

Інтенсивні індивідуалізовані фармакологічні інтервенції при ре-
зистентній/псевдорезистентній артеріальній гіпертензії  з по-
єднанням гіпертензивного серця (ускладненій фібриляцією пе-
редсердь та/або серцевою недостатністю та хронічних захво-
рюваннях нирок II—IV стадії (функціональний клас II—III за 
NYHA)

11 052

Високотехнологічна променева діагностика та індивідуалізова-
ні інтенсивні фармакологічні інтервенції у хворих на резистент-
ну/псевдорезистентну артеріальну гіпертензію з перенесеним 
інсультом/ТІА та/або з когнітивними порушеннями

8 227

Фармакотерапевтичні інтервенції при гіпертензивних кризах з 
кардіальними або церебральними ускладненнями (за немож-
ливості амбулаторного моніторингу стану пацієнта)

9 780

Високотехнологічна диференційна діагностика та індивідуа-
лізовані інтенсивні фармакотерапевтичні інтервенції вторин-
них артеріальних гіпертензій (ендокринні, нирково-васкулярні, 
пов’язані з іншими нирковими порушеннями)

8 729

Інтервенційна (перкутанна транслюмінальна балонна ангіо-
пластика ниркових артерій із стентуванням) та фармакотерапія 
реноваскулярної артеріальної гіпертензії, у тому числі з прове-
денням експертних досліджень та втручань

17 370

Катетеризація правих відділів серця при первинній легеневій 
гіпертензії та лікування специфічною терапією (антагоністи ре-
цепторів ендотеліну, інгібітори фосфодіестерази і стимулятори 
розчинної гуанілатциклази)

26 001

Катетеризація правих відділів серця при вторинній легеневій гі-
пертензії та лікування специфічною терапією (антагоністи ре-
цепторів ендотеліну, інгібітори фосфодіестерази і стимулятори 
розчинної гуанілатциклази)

26 165

Високотехнологічна візуалізація міокарда і вінцевих артерій, 
діагностичні стрес-тести і фармакологічна інтервенція у хворих 
з ішемічною хворобою серця, стенокардією (функціональний 
клас III—IV за NYHA)

15 583

Коронароангіографія та перкутанна транслюмінальна ангіо-
пластика із стентуванням у хворих з ішемічною хворобою сер-
ця, стенокардією, які належать до категорії високого ризику 
коронарної смерті, та оцінка гемодинамічної значимості помір-
них коронарних стенозів з використанням інвазивної технології 
визначення фракційного коронарного резерву (Fractional Flow 
Reserve, FFR) (функціональний клас II—IV за NYHA)

17 430

Стрес-тестування, методи візуалізації для визначення функ-
ції серця (ехокардіографія, стрес-ехокардіографія з добутамі-
ном, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томогра-
фія з контрастуванням), фармакологічна інтервенція у хво-
рих з ішемічною кардіоміопатією (функціональний     клас II—
IV за NYHA)

15 538

Високотехнологічна діагностична візуалізація міокарда і він-
цевих артерій, інтенсивні фармакологічні та нефармакологіч-
ні інтервенції у пацієнтів з рефрактерною стенокардією після 
реваскуляризації міокарда (стентування/аортокоронарне шун-
тування)

21 048

Високотехнологічна діагностична візуалізація міокарда і він-
цевих артерій, стрес-тести для діагностики вазоспастичної, мі-
кроваскулярної стенокардії та безбольової ішемії міокарда з ін-
тенсивною індивідуалізованою фармакологічною інтервенцією

13 111

Високотехнологічна діагностична візуалізація, стрес-тести, ко-
ронароангіографія у коморбідних хворих з ішемічною хворо-
бою серця високої категорії складності з фармакологічною ін-
тервенцією

14 014

Діагностична візуалізація та фармакологічні інтервенції при гі-
пертрофічній кардіоміопатії та некомпактній кардіоміопатії, 
ускладненій порушеннями серцевого ритму з високим ризиком 
раптової кардіальної смерті

12 063

Діагностична візуалізація та фармакологічні інтервенції у хво-
рих з рестриктивною кардіоміопатією з серцевою недостатніс-
тю та з порушеннями ритму серця (функціональний клас  
ІII—IV за NYHA)

11 887

Коронаровентрикулографія, діагностична візуалізація та фар-
макологічні інтервенції у хворих з дилятаційною кардіоміопаті-
єю із серцевою недостатністю та з порушеннями ритму серця 
(функціональний клас IIІ—IV за NYHA)

15 291

Діагностична візуалізація та фармакологічні інтервенції при го-
строму дифузному міокардиті із серцевою недостатністю з по-
рушеннями ритму серця (функціональний клас IІI—IV за NYHA)

13 924

Діагностична візуалізація, коронаровентрикулографія та фар-
макологічні інтервенції у хворих із хронічним дифузним міо-
кардитом із серцевою недостатністю  з порушеннями ритму 
серця (функціональний клас IІI—IV за NYHA)

11 818

Діагностичні тести, візуалізація та фармакологічні інтервенції 
при серцево-судинних ускладненнях, зумовлених поліхіміо- та 
променевою терапією в онкологічних хворих

7 382

Високотехнологічна діагностика та фармакотерапевтичні інтер-
венції в онкологічних хворих із кардіоваскулярними захворю-
ваннями перед проведенням протипухлинної терапії

8 912

Інтенсивні індивідуалізовані фармакологічні інтервенції у хво-
рих з ішемічною хворобою серця в поєднанні з коморбідни-
ми станами

12 204

Інтенсивні індивідуалізовані фармакологічні інтервенції при 
декомпенсованій серцевій недостатності (de novo або як де-
компенсація хронічної серцевої недостатності) високої катего-
рії складності

11 287

Діагностичне генетичне типування та проведення каскадного 
скринінгу, фармакотерапевнична інтервенція гомо- і гетерози-
готних сімейних гіперхолестеринемій 

9 170

Діагностичне генетичне типування та проведення каскадного 
скринінгу, фармакотерапевнична інтервенція гомо- і гетерози-
готних сімейних гіпертригліцеридемій 

9 041

Діагностичне генетичне типування та проведення каскадно-
го скринінгу, фармакотерапевнична інтервенція резистентних 
змішаних дисліпідемій

9 270

Діагностична візуалізація та фармакологічна інтервенція у хво-
рих на хронічну ішемічну хворобу серця, кардіосклероз та дис-
ліпідемію на фоні ендокринних захворювань (цукрового діабе-
ту та гіпотиреозу)

12 469

Діагностична візуалізація, гістохімічне дослідження та фарма-
кологічні інтервенції при ювенільній ідіопатичній артеріальній 
кальцифікації

10 195

Діагностична візуалізація та фармакологічні інтервенції при го-
строму перикардиті із серцевою недостатністю, у тому числі 
при гострому неспецифічному ідіопатичному перикардиті та ін-
фекційному перикардиті (функціональний клас II—IV за NYHA)

13 155

Діагностична візуалізація, коронаровентрикулографія та фар-
макологічні інтервенції при хронічній ревматичній хворобі сер-
ця із ураженням аортального, мітрального та трикуспідально-
го клапана та поєднаних вад серця, у тому числі із серцевою 
недостатністю  та порушеннями ритму серця (функціональний 
клас IІI—IV за NYHA)

13 594

Високотехнологічна діагностика та фармакотерапевтичні інтер-
венції у хворих з кардіомегалією та серцевою недостатністю, 
фібриляцією передсердь, шлуночковими порушеннями рит-
му та/або порушеннями провідності (функціональний клас II—
IV за NYHA)

13 503

Діагностична візуалізація, коронаровентрикулографія та фар-
макологічні інтервенції при диференційній діагностиці карді-
омегалій із гіпертрофією або дилятацією шлуночків серця із 
серцевою недостатністю та загрозливими для життя порушен-
нями ритму серця (функціональний клас IІI—IV за NYHA)

30 823

Інтенсивна фармакологічна інтервенція при гостродекомпенсо-
ваній застійній (лівошлуночковій або бівентрикулярній) серце-
вій недостатності (функціональний клас IV за NYHA)

17 587

Фармакологічні інтервенції та імплантація постійного пристрою 
ресинхронізації серця (CRT) у пацієнтів із серцевою недостат-
ністю (лівошлуночковою або бівентрикулярною) (функціональ-
ний клас ІII—IV за NYHA)

21 159

Імплантація постійного кардіовертера-дефібрилятора у пацієн-
тів із хронічною серцевою недостатністю, шлуночковими тахі-
кардіями із високим ризиком раптової серцевої смерті

19 629

Імуносупресивна фармакологічна інтервенція аутоімунного 
кризу у хворих на системний червоний вівчак і споріднені ста-
ни з резистентним перебігом

17 298

Імуносупресивні інтервенції при ідіопатичних запальних міопа-
тіях із резистентним перебігом

17 874

Імуносупресивна фармакологічна інтервенція при вузликовому 
поліартеріїті і споріднених станах 

19 192

Імуносупресивна фармакологічна інтервенція та біологічна те-
рапія при некротизуючій васкулопатії, у тому числі антиней-
трофільні цитоплазматичні антитіла (АНЦА) — асоційованому 
системному некротизуючому васкуліті (гранулематоз із полі-
ангіїтом, еозинофільний гранулематозний поліангіїт, мікроско-
пічний поліангіїт)

81 819

Імуносупресивна фармакологічна інтервенція при некротизу-
ючій васкулопатії, у тому числі антинейтрофільні цитоплазма-
тичні антитіла (АНЦА) — асоційованому системному некроти-
зуючому васкуліті 

19 270

Імуносупресивна терапія при системному склерозі, у тому чис-
лі із наявністю вторинної легеневої гіпертензії

17 323

Імуносупресивна інтервенція та біологічна терапія хворих на 
ревматоїдний артрит із системними ураженнями, резистент-
ним перебігом, у тому числі із синдромом Стілла та синдро-
мом Фелті

74 980

Імуносупресивна інтервенція хворих на ревматоїдний артрит з 
системними ураженнями, резистентним перебігом, у тому чис-
лі із синдромом Стілла та синдромом Фелті

12 217

Імуносупресивна інтервенція та біологічна терапія хворих на 
ювенільний артрит у дорослих із системними ускладненнями 
та резистентним перебігом

33 899

Імуносупресивна терапія хворих на ювенільний артрит у дорос-
лих із системними ускладненнями та резистентним перебігом

12 225

Імуносупресивна та біологічна інтервенція хворих на анкіло-
зуючий спондиліт, у тому числі з ураженням аорти та клапа-
нів серця

66 812
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ДОКУМЕНТИ
Імуносупресивні інтервенції у хворих на анкілозуючий спонди-
літ, у тому числі із ураженням аорти та клапанів серця

14 346

Імуносупресивна, біологічна інтервенція та ефферентна тера-
пія хворих на псоріатичну артропатію з важким перебігом та 
наявністю спондиліта

68 394

Імуносупресивна інтервенція та ефферентна терапія хворих на 
псоріатичну артропатію з важким перебігом та наявністю спон-
диліта

16 035

Відновлювальне індивідуалізоване лікування з використан-
ням програматорів, фармакологічних інтервенцій та фізичних 
апаратних відновлювальних програм у хворих із порушеннями 
ритму серця та провідності з високим ризиком раптової смер-
ті після імплантації кардіовертера-дефібрилятора або штучно-
го водія ритму серця

13 060

Імплантація пристрою для стимуляції пучка Гіса 28 584
Фармакологічні інтервенції та фізичні апаратні відновлюваль-
ні індивідуалізовані програми для хворих після хірургічних 
втручань: аортокоронарного шунтування, протезування кла-
панів серця, операції Азакі, резекції аневризми серця, резек-
ції аневризми аорти, після ангіопластики і стентування коро-
нарних артерій

17 368

Персоналізовані фармакологічні та психотерапевтичні інтер-
венції у хворих із стрес-асоційованими серцево-судинними за-
хворюваннями із резистентним перебігом

7 303

Скринінгова високоспеціалізована діагностика серцево-судин-
них хвороб

1 487

Скринінгова високоспеціалізована діагностика ревматичних 
хвороб

1 427

Експертна високоспеціалізована діагностика серцево-судин-
них хвороб

1 956

Експертна високоспеціалізована діагностика ревматичних  
хвороб

1 548
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Тимпанопластика при хронічному гнійному середньому оти-
ті і його наслідках

6 803

Модифікована операція Бонді у хворих із соціально адекват-
ним слухом при хронічному гнійному середньому отиті з хо-
лестеатомою

6 803

Тотальна мастоїдопластика з ушиванням слухового проходу 
при хронічному гнійному середньому отиті з холестеатомою

6 803

Тимпанопластика з пролонгованою вентиляцією барабан-
ної порожнини при дисфункції слухової труби при хронічному 
гнійному середньому отиті 

6 803

Етапна тимпанопластика із стапедектомією та реконструкці-
єю осикулярного механізму при тимпаносклерозі або осифіка-
ції підніжної пластинки стремена при хронічному гнійному се-
редньому отиті 

6 803

Класична тимпанопластика за закритим і відкритим варіантом, 
1—4 типу за Вульштайном, з осикулопластикою  
2—3 типу за Портманном 

6 803

Інкудостапедопексія з каліброваною стапедотомією при ото-
склерозі

12 694

Малеостапедопексія з каліброваною стапедотомією при ото-
склерозі 12 694
Пластика фістули хрящовим трансплантатом 
при хронічному гнійному середньому отиті з холестеатомою і 
фістулою лабіринту

11 687

Пластика фістули лабіринту кістковим пилом при хронічно-
му гнійному середньому отиті з холестеатомою і фістулою ла-
біринту

11 687

Пластика фістули лабіринту кістковим трансплантатом при 
хронічному гнійному середньому отиті з холестеатомою  
і фістулою лабіринту

11 687

Радикальна мастоїдектомія з або без мастоїдопластики 11 687
Одностороння кохлеарна імплантація при сенсоневральній  
глухоті

10 115

Одночасна білатеральна кохлеарна імплантація при сенсонев-
ральній глухоті

10 115

Кохлеарна імплантація під місцевою анестезією при сенсонев-
ральній глухоті

10 115

Кохлеарна імплантація при аномалії Мондіні внутрішнього  
вуха з глухотою

10 115

Імплантація системи кісткової звукопровідності 10 115
Отопластика при анотії, мікротії І—ІІІ ступеня, макротії, від-
стовбурченості вуха, травматичній ампутації вуха та інших 
уточнених вроджених вадах вуха, а також оперативні втручан-
ня при атрезіях хоан та зовнішнього слухового проходу і вида-
лення преаурикулярних нориць

9 994

Хірургічне лікування пухлин яремного гломуса (парагангліома, 
невринома, менінгіома) із застосуванням модифікованого до-
ступу до підскроневої ямки

11 687

Хірургічне лікування пухлин яремного гломуса (парагангліома, 
невринома, менінгіома) із застосуванням трансмастоїдально-
го-трансцервікального ретрофаціального доступу

11 687

Хірургічне лікування пухлин яремного гломуса (парагангліома, 
невринома, менінгіома) із застосуванням модифікованого пе-
тро-окципіто-транссигмоїдного доступу до яремного отвору і 
задньої черепної ямки

11 687

Декомпресія лицьового нерва доступом через середню череп-
ну ямку при лицьовому парезі і паралічі

10 805

Нейрорафія лицьового нерва «кінець у кінець» трансмастої-
дальним доступом при лицьовому парезі і паралічі

10 805

Нейрорафія лицьового нерва з використанням нервової встав-
ки при лицьовому парезі і паралічі

10 805

Модифікований гіпоглоссо-фаціальний анастомоз при лицьо-
вому парезі і паралічі

10 805

Jumping анастомоз лицьового і під’язикового нервів при ли-
цьовому парезі і паралічі

10 805

Класичний гіпоглоссо-фаціальний анастомоз при лицьовому 
парезі і паралічі

10 805

Тотальна петрозектомія при холестеатомі піраміди скроне-
вої кістки

10 421

Пластика та протезування дефектів 10 421
Субтотальна петрозектомія при холестеатомі піраміди скро-
невої кістки

10 421

Видалення з боку середньої черепної ямки при холестеатомі 
піраміди скроневої кістки

10 421

Видалення холестеролової гранульоми верхівки піраміди скро-
невої кістки трансканальним доступом до інфралабіринтно-
го простору

10 421

Дренування або видалення холестеролової гранульоми вер-
хівки піраміди скроневої кістки доступом через середню че-
репну ямку

10 421

Видалення вестибулярної шванноми розширеним транслабі-
ринтним доступом до внутрішнього слухового проходу і мос-
то-мозочкового кута

10 421

Видалення вестибулярної шванноми ретросигмоїдним досту-
пом при збереженні соціально адекватного слуху

10 421

Видалення вестибулярної шванноми доступом через середню 
черепну ямку при збереженні соціально адекватного слуху при 
пухлині розміром до 10 мм

10 421

Ендоскопічне видалення ангіофіброми носоглотки 8 665
Видалення ангіофіброми традиційною методикою 8 665
Реконструктивна функціональна риносептопластика з вико-
ристанням реберного хряща у хворих із вродженими та набу-
тими деформаціями зовнішнього носа

11 850

Пластика дефекту крила носа щічним клаптем 11 850
Реконструктивна функціональна риносептопластика у хворих 
із вродженими та набутими деформаціями зовнішнього носа

11 850

Трансоральне видалення новоутворень ротоглотки, парафа-
рингеального простору

7 050

Бокова фаринготомія при злоякісних новоутвореннях рото-  
та гортаноглотки

11 451

Бокова фаринготомія за Тротером при злоякісних новоутво-
реннях рото- та гортаноглотки

11 451

Краніо-фаціальні резекції (передня та бокова) при злоякісних 
новоутвореннях навколоносових пазух та основи черепа

9 381

Ринотомія за Муром при злоякісних новоутвореннях порожни-
ни носа та навколоносових пазух

8 641

Ринотомія за Денкером при злоякісних новоутвореннях порож-
нини носа та навколоносових пазух

8 641

Видалення злоякісного новоутворення присінка носа 8 641
Надскладкова резекція гортані при злоякісних новоутвореннях 
гортані над власне голосовим апаратом

8 261

Розширена ларингектомія із резекцією глотки та стравоходу 
при злоякісних новоутвореннях гортані та гортаноглотки

8 261

Вертикальна резекція гортані з формуванням ларингостоми 
при злоякісних новоутвореннях власне голосового апарата

8 261

Фронтальна резекція гортані при злоякісних новоутворен-
нях гортані

8 261

Хордектомія з пластикою голосової складки шкірним клаптем 
для відновлення голосу при злоякісних новоутвореннях гортані

8 261

Резекція гортані при злоякісних новоутвореннях гортані 8 261
Ендоскопічна хордектомія при злоякісних новоутвореннях гор-
тані власне серединної локалізації

8 261

Циркулярна резекція глотки при злоякісних новоутвореннях 
гортанної частини глотки

8 411

Пластичне закриття фарингостоми шкірно-м’язовим клаптем 
при злоякісних новоутвореннях гортанної частини глотки

8 411

Резекція верхньої щелепи із пластикою нижньої орбіти при 
злоякісних новоутвореннях верхньощелепних пазух та верх-
ньої щелепи

8 286

Пластика дна передньої та середньої черепної ямки при злоя-
кісних новоутвореннях навколоносових пазух та основи черепа

8 286

Відновлення голосу після ларингектомії шляхом трахео-глот-
кового або трахео-стравохідного шунтування

8 261

Верхньошийна лімфаденектомія при злоякісних новоутворен-
нях голови та шиї

8 261

Пластика магістральних судин шиї при злоякісних новоутво-
реннях гортані з метастазами в лімфатичні вузли шиї

8 261

Внутрішньоартеріальна регіонарна хіміотерапія при злоякісних 
новоутвореннях голови та шиї

8 261

Інтраназальні втручання на навколоносових пазухах 6 732
Ендоскопічне ендоназальне закриття лікворної нориці 12 510
Ендоскопічне видалення новоутворень придаткових пазух носа 12 510
Ендоскопічна ендоназальна фронтотомія (типи Draf II b, III) 12 510
Ендоскопічна фронтотомія з пластикою менінгоцеле лобної 
пазухи

12 510

Ендоскопічна сфенотомія з пластикою менінгоцеле основної 
пазухи

12 510

Мікроларингоскопічна хордоарітеноїдотомія під високочастот-
ною підскладковою струменевою вентиляцією легенів

10 641

Мікроларингохірургічна реканалізація просвіту гортані та під-
кладкового відділу радіохвильовим дезінтегратором із пролон-
гованим стентуванням

10 641

Мікроларингохірургічне видалення рубців із просвіту гортані 10 641
Мікроларингохірургічна реканалізація просвіту гортані та під-
кладкового відділу радіохвильовим дезінтегратором

10 641

Мікроларингохірургічне видалення новоутворень гортані та гі-
перплазованої слизової оболонки гортані з біопсією під ендо-
трахеальною вентиляцією легенів

10 641

Мікроларингохірургічне видалення новоутворень гортані та гі-
перплазованої слизової оболонки гортані з біопсією під транс-
назальною потоковою вентиляцією легенів

10 641

Алергічний риніт — лікування загострення з урахуванням при-
чинного фактора

4 108

Лікування бронхіальної астми з урахуванням причинного фак-
тора

3 513

Лікування хронічної кропив’янки з урахуванням причинно-
го фактора

3 513

Лікування харчової алергії з урахуванням причинного фактора 3 513
Лікування анафілактичного шоку з урахуванням причинно-
го фактора

3 513

Алергенспецифічна імунотерапія алергічних захворювань 
(алергічного риніту, бронхіальної астми, атопічного дерматиту)

3 513

Лікування медикаментозної алергії з урахуванням причинно-
го фактора

3 513

Лікування ангіоневротичного набряку з урахуванням причин-
ного фактора

3 513

Лікування сенсоневральних слухових порушень у пацієнтів з 
акубаротравмою, у тому числі бойовою, з урахуванням стану 
слухового аналізатора за даними комплексного аудіологічного 
обстеження та оцінки екстраауральних змін

17 199

Лікування вестибулярних порушень 6 372
Лікування сенсоневральної приглухуватості з ураженням цен-
тральних відділів слухового аналізатора

12 606

Лікування порушень голосоутворення з наявністю екстрала-
рингеальних проявів

12 111

Комплексне лікування порушень слухової функції різної гене-
зи з урахуванням стану слухового аналізатора за даними комп-
лексного аудіологічного обстеження та оцінки екстрааураль-
них змін

11 612

Комплексне лікування ускладнених захворювань голосового 
апарата та порушень голосової функції різної генези

10 819

Заміна мовних процесорів особам з інвалідністю після імплан-
тації системи кісткової провідності

2739

Заміна мовних процесорів особам з інвалідністю після кохле-
арної імплантації

2739

Лікування голосових порушень з урахуванням стану системи 
голосоутворення за даними комплексного фоніатричного об-
стеження та оцінки екстраларингеальних змін

20 004

Мініінвазивне лікування хвороби Меньєра 6 026
Пневмомасаж вікон лабіринту з пролонгованою тимпанотомі-
єю при хворобі Меньєра

6 026

Декомпресія ендолімфатичного міхура з дренуванням при хво-
робі Меньєра

6 026

Нейректомія вестибулярного нерва реросигмоїдним доступом 
при хворобі Меньєра

6 026

Нейректомія вестибулярного нерва ретролабіринтним досту-
пом при хворобі Меньєра

6 026

Нейректомія вестибулярного нерва доступом через середню 
черепну ямку при хворобі Меньєра

6 026

Лікування злоякісних новоутворень зовнішнього вуха 11 081
Бокова дисекція шиї з видаленням серединної кісти шиї, се-
рединної нориці шиї

11 453

Серединна дисекція шиї з видаленням бокової кісти шиї, боко-
вої нориці шиї

11 453

Видалення стороннього тіла шиї 11 453
Фіброскопічне видалення рубців шийного відділу трахеї хірур-
гічним лазером

11 453

Фіброскопічне видалення рубців шийного відділу трахеї хірур-
гічним радіохвильовим дезінтегратором

11 453

Дакріоцисториностомія 8 511
Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії  

Національної академії медичних наук 
Комбіноване лікування гіперваскулярних пухлин хребта та 
спинного мозку 

53 720

Комбіноване лікування АВМ спинного мозку 52 559
Хірургічне лікування складних деформацій хребта із застосу-
ванням інтраопераційного нейромоніторингу та флюронавігації

58 306

Ендоскопічно-асистентні хірургічні втручання з приводу пухлин 
хребта та дегенеративних нейрокомпресійних синдромів, міні-
інвазивна стабілізація хребта

54 523

Мініінвазивні стабілізації хребта при дегенеративних нейро-
компресійних синдромах

51 023

Транскутанна флюронавігаційна біопсія об’ємних утворень 
хребта та паравертебральної ділянки

28 645

Транскутанна флюронавігаційна біопсія об’ємних утворень 
хребта та паравертебральної ділянки з нейрофункціональним 
моніторингом 2 і більше сегментів спинного мозку

28 645

Мініінвазивна біопсія мозкових новоутворень 28 315
Лікування злоякісних пухлин головного мозку із застосуваням 
емболізації, трактографії та мікрохірургічного видалення

28 315

Лікування злоякісних пухлин головного мозку із застосуваням 
селективної хіміотерапії, емболізації, трактографії та мікрохі-
рургічного видалення

50 565

Лікування базальних позамозкових пухлин головного мозку із 
застосуванням ендоваскулярної емболізації та інтраоперацій-
ного нейромоніторингу при мікрохірургічному видаленні

37 430

Мікрохірургічне одномоментне видалення АВМ головного моз-
ку після суперселективної ендоваскулярної емболізації

51 369

Мікрохірургічне одномоментне видалення лікування АВМ го-
ловного мозку після суперселективної ендоваскулярної ембо-
лізації та з використанням трактографії 

51 369

Лікування арезорбтивної гідроцефалії із застосуванням про-
грамованих вентрикулоперитонеальних шунтів

40 187

Лікування гідроцефалії змішаного типу із застосуванням про-
грамованих вентрикулоперитонеальних шунтів та ендоскопіч-
ної перфорації дна третього шлуночка 

71 261

Мікрохірургічне лікування складних церебральних аневризм 49 568
Мікрохірургічне лікування складних церебральних аневризм із 
використанням асистолії під анестезіологічним моніторингом

80 372

Мікрохірургічне видалення гемангіом стовбура головного мозку 49 278
Мікрохірургічне видалення гемангіом стовбура головного моз-
ку із застосуванням нейромоніторингу та трактографії 

80 352

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми із викорис-
танням монокатетерної техніки та мікроспіралей із контрольо-
ваним відокремленням 

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми складної 
форми, великих розмірів, із використанням монокатетерної 
техніки та мікроспіралей із контрольованим відокремленням 

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми на тлі ангі-
оспазму в гострому періоді крововиливу з використанням мо-
нокатетерної техніки та мікроспіралей із контрольованим відо-
кремленням, доповнена балонною ангіопластикою

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми на тлі ангі-
оспазму в гострому періоді крововиливу складної форми, ве-
леких розмірів із використанням монокатетерної техніки та мі-
кроспіралей із контрольованим відокремленням, доповнена 
балонною ангіопластикою

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми із широ-
кою шийкою з використанням мікросріралей із контрольова-
ним відокремленням, доповнена застосуванням балон-асис-
тентної техніки

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми із широкою 
шийкою, великих розмірів із використанням мікроспіралей із 
контрольованим відокремленням, доповнена застосуванням 
балон-асистентої техніки 

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми із широкою 
шийкою з використанням мікроспіралей із контрольованим 
відокремленням та імплантацією протекційного стента

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми із широкою 
шийкою, складної форми, великих розмірів із використанням 
мікроспіралей із контрольованим відокремленням та імпланта-
цією протекційного стента 

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми з викорис-
танням мікроспіралей із контрольованим відокремленням та 
імплантацією потокоскеровуючого стента

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми з викорис-
танням мікроспіралей із контрольованим відокремленням та 
імплантацією потокоскеровуючого стента

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми з викорис-
танням мікроспіралей із контрольованим відокремленням та 
двохкатетерної техніки

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми складної 
форми, великих розмірів із використанням мікроспіралей із 
контрольованим відокремленням та двохкатетерної техніки 

33 999

Ендоваскулярна оклюзія мішковидної аневризми із широкою 
шийкою з використанням систем ремоделюання, із внутріш-
ньоаневризматичним розташуванням

33 999

Ендоваскулярна оклюзія аневризми з використанням потокос-
керовуючих стентів

33 999

Імплантація протекційного стента з потокоскеровуючими влас-
тивостями на рівні аневризми

33 999

Ендоваскулярне виключення аневризми із кровообігу з вико-
ристанням стент-графта

33 999

Деконструктивне виключення аневризми із кровообігу з вико-
ристанням мікроспіралей із контрольованим відокремленням

33 999

Деконструктивне виключення аневризми із кровообігу з вико-
ристанням мікроспіралей із контрольованим відокремленням 
методом дистального та проксимального трепингу

33 999

Ендоваскулярна емболізація артеріовенозної мальформації з 
використанням потокоскеровуючих катетерів та застосування 
засобів емболізації в «потоці»

33 999

Ендоваскулярна емболізація артеріовенозної мальформації ве-
ликих розмірів із використанням потокоскеровуючих катетерів 
та застосування засобів емболізації в «потоці» 

33 999

Ендоваскулярна облітерація артеріовенозної мальформації з 
використанням суперселективної катетеризації АВМ та рідких 
клейких композицій тривалої ін’єкції

33 999

Ендоваскулярна облітерація артеріовенозної мальформації ве-
ликих розмірів із використанням суперселективної катетериза-
ції АВМ та рідких клейких композицій тривалої ін’єкції

33 999

Ендоваскулярна емболізація артеріовенозної мальформації з 
використанням комбінованого трансартеріального та трансве-
нозного доступу, з використанням оклюзії дренажованої вени 
та подальшою ретроградною емболізацією ядра мальформації 

33 999

Ендоваскулярна емболізація артеріовенозної мальформації ве-
ликих розмірів із використанням комбінованого трансартері-
ального та трансвенозного доступу, з використанням оклюзії 
дренажованої вени та подальшою ретроградною емболізацією 
ядра мальформації 

33 999

Рентгенендоваскулярна емболізація бронхіальних артерій при 
вроджених артеріовенозних сполученнях між легеневою арте-
рією та легеневими венами емболізаційними спіралями

23 306

Рентгенендоваскулярна емболізація бронхіальних артерій при 
вроджених артеріовенозних сполученнях великих розмірів 
між легеневою артерією та легеневими венами емболізаційни-
ми спіралями 

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація бронхіальних артерій при 
вроджених артеріовенозніх сполученнях між легеневою артері-
єю та легеневими венами мікродисперсними полімерами 

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація бронхіальних артерій при 
вроджених артеріовенозних сполученнях великих розмірів між 
легеневою артерією та легеневими венами мікродисперсни-
ми полімерами 

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація селезінкової артерії з ви-
користанням потіккерованих спіралей при первинному та вто-
ринному гіперспленізмі

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація селезінкової артерії з ви-
користанням спіралей із контрольованим відокремленням при 
первинному та вторинному гіперспленізмі

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація печінкової артерії при ге-
мангіомах

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація печінкової артерії при ге-
мангіомах великих розмірів із кількома аферентами

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація печінкової артерії при пер-
винних пухлинах печінки та вторинних метастатичних уражен-
нях печінки з використанням потокоскеровуючих ембосфер

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація печінкової артерії при пер-
винних пухлинах печінки та вторинних метастатичних уражен-
нях печінки з використанням ембосфер та мікроспіралей різ-
ного типу 

28 230
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ДОКУМЕНТИ
Рентгенендоваскулярна емболізація гастродуоденальної арте-
рії при гострій шлунково-кишковій кровотечі

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація гастродуоденальної арте-
рії при рецидивній шлунково-кишковій кровотечі з використан-
ням ембосфер та мікроспіралей різного типу

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація лівої шлункової артерії 
при шлунково-кишковій кровотечі

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація лівої шлункової артерії 
при рецидивній шлунково-кишковій кровотечі з використан-
ням ембосфер та мікроспіралей різного типу 

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація лівої шлункової артерії, 
пришлункової артерії при лікуванні ожиріння

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація лівої шлункової артерії, 
пришлункової артерії при лікуванні ожиріння з використанням 
ембосфер та мікроспіралей різного типу

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація маткових артерій при ле-
йоміомі матки

28 230

Рентгенендоваскулярна емболізація маткових артерій складно-
го рентгенанатомічного типу при лейоміомі матки

29 156

Рентгенендоваскулярна емболізація внутрішньої здухвинної 
артерії при артеріовенозних мальформаціях, кровотечі з орга-
нів малого тазу

29 156

Рентгенендоваскулярна емболізація внутрішньої здухвинної 
артерії при артеріовенозних мальформаціях великих розмірів, 
ускладнених кровотечею з органів малого тазу 

29 156

Рентгенендоваскулярна емболізація внутрішньої здухвинної 
артерії при доброякісній гіперплазії передміхурової залози 

29 156

Рентгенендоваскулярна емболізація внутрішньої здухвинної 
артерії при доброякісній гіперплазії великих розмірів передмі-
хурової залози 

29 156

Рентгенендоваскулярна емболізація яєчкової вени 29 156
Рентгенендоваскулярна емболізація яєчкової вени складної 
рентгенанатомічної будови

29 156

Рентгенендоваскулярна емболізація оваріальної вени 29 156
Рентгенендоваскулярна емболізація оваріальної вени складної 
рентгенанатомічної будови

29 156

Тромбаспірація при гострому ішемічному інсульті із застосу-
ванням комплайсного балона як пристрою профілактики дис-
тальної емболії 

33 999

Тромбаспірація при гострому ішемічному інсульті із техні-
кою save 

33 999

Виключення з кровообігу мішковидних артеріальних аневризм 
передньої мозкової, передньої сполученої артерії із застосу-
ванням мікроспіралей, що відокремлюються, та протекційних 
балонів біфеморальним трансартеріальним доступом при ма-
лих діаметрах передньої мозкової артерії

49 968

Ендоваскулярне виключення аневризм судин головного мозку 
з використанням веб-систем

80 352

Ендоваскулярна керована емболізація рясноваскулярних ново-
утворень голови та шиї 

33 999

Тотальна селективна дігітальна артеріографія або венографія 1 314
Ендоваскулярне виключення мішковидних аневризм судин го-
ловного мозку складної форми з використанням асистент-
ної техніки 

35 694

Ендоваскулярне виключення з кровооббігу рясноваскуляризо-
ваних об’ємних новоутворень методом суперселективної кате-
теризації живлячих судин та наступним введенням емболізую-
чих рідких речовин

35 694

Транскутантна ангіопластика із стентуванням інтракраніально-
го стенозу із застосуванням некомплайсного балона і стентів із 
високою радіальною силою

35 694

Ендоваскулярні керовані емболізації артеріовенозних маль-
формацій та оболонкових артеріовенозних сполук спинного 
мозку із застосуванням потокоскеровуючих катетерів

35 694

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського  
Національної академії медичних наук 

Атипова резекція новоутворення легені 37 789
Відеоторакоскопічна атипова резекція легень при туберкульозі 64 199
Відеоторакоскопічна санація плевральної порожнини з біопсі-
єю парієтальної плеври

37 712

Лобектомія 57 430
Плевролобектомія 47 089
Пластика діафрагми 47 504
Плевректомія з декортикацією легені 96 831
Комбінована резекція легені при ускладнених формах  
туберкульозу

74 205

Сегментектомія легені 40 270
Полісегментарна резекція легені 41 867
Сублобарна атипова резекція легень 45 767
Одномоментна двобічна атипова резекція легень при  
туберкульозі

39 763

Пневмонектомії при ускладнених формах туберкульозу 45 811
Первинна екстраплевральна торакопластика 97 879
Видалення новоутворень середостіння із використанням відео-
ендоскопічної техніки

44 263

Дренування середостіння 36 438
Закриття нориці нижніх дихальних шляхів і легеневої тканини 61 930
Лімфаденектомія медиастинальна з використанням відеоен-
доскопічної техніки

28 579

Лобектомія (білобектомія) з резекцією і реконструкцією брон-
ха, біфуркації трахеї

58 415

Відеоторакоскопічна лобектомія при туберкульозі легень 75 930
Одномоментна двобічна лобектомія 79 309
Резекція легені з коригуючою торакопластикою 75 111
Пластика діафрагми відеоторакоскопічна 39 313
Відеоторакоскопічні плевректомія з декортикацією легені  
при туберкульозі

96 502

Плевропневмонектомія 64 323
Пневмонектомія розширена з резекцією сусідніх органів 73 514
Відеоторакоскопічна пневмонектомія при туберкульозі 87 159
Відеоторакоскопічна сегментектомія при туберкульозі 32 904
Одномоментна двобічна сегментектомія 39 683
Встановлення інфузійної порт-системи 11 979
Плевропневмонектомія при ускладнених формах туберкульозу 85 425
Відеоторакоскопічна комбінована резекція легень при тубер-
кульозі

72 603

Бужування трахеї 32 410
Видалення бронхоблокатора з бронха 20 041
Видалення новоутворення трахеї 31 865
Видалення папіломи трахеї мікрохірургічними методами 31 908
Видалення сторонього тіла трахеї, бронха або легені 31 955
Видалення сторонього тіла трахеї, бронха за допомогою спеці-
ального кошика

31 862

Видалення сторонього тіла трахеї, бронха за допомогою спеці-
альних щипців-захватів

31 764

Реканалізація трахеї із застосуванням електрокоагулятора 44 372
Реканалізація трахеї із застосуванням аргоноплазмового ко-
агулятора

44 366

Реканалізація трахеї із застосуванням кріодеструкції 44 366
Реканалізація трахеї з поєднаним застосуванням електрокоагу-
ляції, аргоноплазмової коагуляції та кріодеструкції

44 368

Бронхоскопія жорстким бронхоскопом рентгенохірургічна 16 690
Біопсія тканин трахеї 16 809
Ендотрахеальне введення лікарських засобів 14 438
Ендобронхіальне введення лікарських засобів 14 421
Ендоскопічна аргоноплазмова коагуляція новоутворень нижніх 
дихальних шляхів і легеневої тканини

44 082

Ендоскопічна кріодеструкція новоутворень нижніх дихальних 
шляхів і легеневої тканини

44 092

Ендоскопічна електрохірургічна коагуляція новоутворень ниж-
ніх дихальних шляхів і легеневої тканини

44 465

Ендоскопічна аргоноплазмова коагуляція, кріодеструкція, 
електрохірургічна коагуляція новоутворень нижніх дихальних 
шляхів і легеневої тканини

44 094

Проведення бронхоскопії в умовах операційної та реанімації 13 341
Ендобронхіальна клапанна бронхоблокація 20 171
Пункційне введення лікарських засобів у слизову оболонку 
трахеї і бронхів при туберкульозному ураженні

14 448

Закриття фістул бронхів 44 103
Комплексне медикаментозне лікування туберкульозу органів 
дихання, не підтвердженого бактеріологічно та гістологічно

99 396

Комплексне медикаментозне лікування туберкульозу органів 
дихання, підтвердженого бактеріологічно та гістологічно

116 626

Комплексне медикаментозне лікування міліарного туберку-
льозу

211 591

Комплексне медикаментозне лікування туберкульозу інших  
органів

46 816

Комплексне медикаментозне лікування вроджених вад розви-
тку легенів, інших органів дихання

21 141

Комплексне медикаментозне лікування деяких порушень із за-
лученням імунного механізму

31 812

Комплексне медикаментозне лікування інших хвороб крові  
та кровотворних органів

18 970

Комплексне лікування аспергілеза 23 893
Комплексне медикаментозне лікування інших бактеріальних 
хвороб, не класифікованих в інших рубриках

181 485

Комплексне медикаментозне лікування хвороби, зумовленої 
вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), яка проявляється інфек-
ційними та паразитарними хворобами

41 478

Комплексне медикаментозне лікування доброякісних новоут-
ворень органів дихання

19 379

Комплексне медикаментозне лікування злоякісних та неуточ-
нених новоутворень трахеї, бронхів, легенів

25 530

Комплексне медикаментозне лікування кістозного фіброза 23 475
Комплексне медикаментозне лікування вузликового поліарте-
ріїта і споріднених станів

17 027

Комплексне медикаментозне лікування інших некротизуючих 
васкулопатій

39 576

Комплексне медикаментозне лікування інших хвороб плеври 29 981
Комплексне медикаментозне лікування пневмонії 50 018
Комплексне медикаментозне лікування хронічних хвороб ниж-
ніх дихальних шляхів і хвороб легенів, спричинених зовнішні-
ми агентами

34 028

Комплексне медикаментозне лікування легеневого серця і по-
рушення легеневого кровообігу

38 527

Комплексне медикаментозне лікування інших вірусних хвороб, 
не класифікованих в інших рубриках (ускладнені пневмонії)

155 509

Інститут травматології та ортопедії
Національної академії медичних наук 

Артроскопічна реконструкція хрестоподібних зв’язок колінного 
суглоба з відновленням меніска

18 444

Артроскопічна меніскектомія колінного суглоба з хондроплас-
тикою та множинними перфораціями або застосуванням імп-
лантів

19 397

Артроскопічна хондропластика гомілковостопного суглоба 15 134
Артроскопічна синовектомія колінного суглоба 15 933
Артроскопічне видалення «суглобових мишей» з коліна з хон-
дропластикою та множинними перфораціями або застосуван-
ням імплантів

15 933

Алогенна трансплантація кісткового мозку або стовбурових 
клітин, сумісний споріднений донор, без обробки в лаборатор-
них умовах (in vitro)

15 350

Артротомія суглоба, не класифікована в інших рубриках 15 350
Аутологічна трансплантація кісткового мозку або стовбурових 
клітин, без обробки в лабораторних умовах 
(in vitro)

15 350

Біопсія кісток, не класифікована в інших рубриках 15 350
Введення штучного протеза сухожилля (кисті) 15 350
Видалення сторонніх тіл із м’яких тканин, не класифіковане в 
інших рубриках

15 350

Висічення гігроми, не класифіковане в інших рубриках 15 350
Висічення екзостозів великих кісток 15 350
Висічення м’яза, не класифіковане в інших рубриках 15 350
Висічення м’яких тканин, не класифіковане в інших рубриках 15 350
Відкрита операція на піхві сухожилля, не класифікована в ін-
ших рубриках

15 350

Накладення швів на зв’язки, фасції або сухожилля, не класи-
фіковане в інших рубриках

15 350

Остектомія, не класифікована в інших рубриках 15 350
Отримання васкуляризованого кісткового трансплантата для 
пересадки

15 350

Отримання м’яза або фасції для трансплантації 15 350
Пересадка сухожилля, не класифікована в інших рубриках 15 350
Реконструкція анулярних зв’язок, не класифікована в інших 
рубриках

15 350

Розділення спайок м’яких тканин, не класифіковане в інших 
рубриках

15 350

Розріз м’яких тканин, м’язів, суглобової сумки, не класифіко-
ваний в інших рубриках

15 350

Розсічення суглобової капсули, суглобової контрактури, 
зв’язки або хряща, не класифіковане в інших рубриках

15 350

Секвестректомія інших та неуточнених локалізацій скелетно-
м’язової системи

15 350

Теносиновектомія (висічення синовіальної піхви сухожилля), 
не класифікована в інших рубриках

15 350

Фасціотомія, не класифікована в інших рубриках 15 350
Екзартикуляція ліктя 16 580
Синовектомія ліктя 16 580
Стабілізація ліктя 16 580
Усунення контрактури ліктя 16 580
Флексопластика ліктя 16 580
Артроскопічна хондропластика зап’ястя 15 044
Артроскопічна процедура на суглобах, не класифікована в ін-
ших рубриках

15 044

Артроскопічна процедура, що переходить у відкрите хірургіч-
не втручання

15 044

Артроскопічна стабілізація або відновлення плеча 15 044
Ампутація на рівні верхньої частини руки 20 639
Висічення артеріовенозної мальформації великого пальця кис-
ті, пальців кисті або кисті

20 639

Відкрита ревізія вільного клаптя тканини 20 639
Вторинне відновлення нервового стовбура 20 639
Екзартикуляція плеча 20 639
Пересадка інервованого вільного клаптя 20 639
Пересадка м’язового клаптя або м’язового відстроченого  
клаптя

20 639

Пересадка маленького розщепленого шкірного трансплантата 
на великий палець кисті або інші пальці

20 639

Мікрохірургічна пластика артерій або вен, поєднання пластики 
артерії та вени дистальних кінцівок або пальців

20 639

Мікрохірургічна трансплантація артерії чи вени або поєднання 
трансплантації артерії та вени

20 639

Мікрохірургічний анастомоз артерії чи вени або поєднання 
анастомозу артерії та вени

20 639

Пересадка місцевого шкірного клаптя на кисть, палець кисті 
або на ділянку іншої локалізації

20 639

Пересадка неінервованого вільного клаптя 20 639
Непряма пересадка клаптів шкіри з віддалених ділянок тіла, 
формування мігруючого клаптя

20 639

Пересадка острівцевого клаптя з нейроваскулярною ніжкою 20 639
Первинне відновлення нервового стовбура 20 639
Пересадка м’яза, не класифікована в інших рубриках 20 639

Пересадка повношарового шкірного трансплантата на вели-
кий палець кисті

20 639

Ревізія вільного клаптя тканини шляхом ліпосакції, другий етап 20 639
Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин з ура-
женням довгих кісток верхніх кінцівок

20 639

Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із за-
лученням лопатки

20 639

Пересадка розщепленого шкірного трансплантата як вставний 
трансплантата

20 639

Трансплантація нерва 20 639
Транспозиція острівцевого нейроваскулярного клаптя на кисть 
руки для забезпечення інервації подушок пальців

20 639

Транспозиція пальців (променів) кисті на судинній ніжці 20 639
Пересадка шкірно-м’язового відстроченого клаптя 20 639
Пересадка шкірно-м’язового клаптя 20 639
Артроскопічна біопсія зап’ястя 12 616
Артроскопічне усунення спайок зап’ястя 12 616
Артроскопічна біопсія суглоба, не класифікована в інших  
рубриках

12 616

Артроскопічна остеопластика ліктя 12 616
Артроскопічна синовектомія ліктя 12 616
Артроскопічна хондропластика ліктя 12 616
Артроскопічне видалення «суглобових мишей» із зап’ястя 12 616
Артроскопія зап’ястя 12 616
Артроскопія суглоба, не класифікована в інших рубриках 12 616
Усунення контрактури ліктя під артроскопічним контролем 12 616
Артродез міжзап’ястного суглоба 15 109
Введення пристрою внутрішньої фіксації, не класифіковане  
в інших рубриках

15 109

Висічення великої сумки 15 109
Висічення м’яза, кістки або хряща, на які поширюється ура-
ження шкіри

15 109

Висічення ураження кістки, не класифіковане в інших рубриках 15 109
Висічення ураженої ділянки м’яких тканин, не класифіковане в 
інших рубриках

15 109

Відкрита репозиція вивиху ліктя з внутрішньою фіксацією 15 109
Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки та лік-
тьової кістки з внутрішньою фіксацією

15 109

Відновлення кісток, не класифіковане в інших рубриках 15 109
Ексцизійна артропластика зап’ястя 15 109
Корекція кісткової деформації 15 109
Остеоектомія ключиці 15 109
Остеоектомія передплюсневої кістки з внутрішньою фіксацією 15 109
Остеоектомія плечової кістки з внутрішньою фіксацією 15 109
Остеотомія ключиці з внутрішньою фіксацією 15 109
Остеотомія лопатки з внутрішньою фіксацією 15 109
Остеотомія плечової кістки з внутрішньою фіксацією 15 109
Ревізійна артропластика зап’ястя 15 109
Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки верх-
ньої кінцівки з артродезом прилеглого суглоба

15 109

Секвестректомія лопатки 15 109
Тотальна артропластика зап’ястя 15 109
Застосування кісткового трансплантата з внутрішньою фіксаці-
єю, не класифіковане в інших рубриках

18 044

Крайова резекція ураженої ділянки кістки із застосуванням ау-
тотрансплантата в області дефекту

18 044

Пластика п’ясткової кістки кістковим трансплантатом 18 044
Пластика плечової кістки кістковим трансплантатом із внутріш-
ньою фіксацією

18 044

Пластика променевої або ліктьової кістки кістковим трансплан-
татом із внутрішньою фіксацією

18 044

Пластика фаланги кисті кістковим трансплантатом із внутріш-
ньою фіксацією

18 044

Пластика човноподібної кістки кістковим трансплантатом 18 044
Пластика човноподібної кістки кістковим трансплантатом із 
внутрішньою фіксацією та остеотомією

18 044

Подовження кінцівки 18 044
Резекція одним блоком ураження м’яких тканин з поширенням 
на довгі кістки верхніх кінцівок, з інтеркалярною реконструкці-
єю та застосуванням алотрансплантата

18 044

Резекція одним блоком ураженої ділянки кістки із застосуван-
ням анатомічного алотрансплантата

18 044

Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із за-
лученням лопатки та реконструкцією із застосуванням ало-
трансплантата

18 044

Резекція ураження кістки із застосуванням анатомічного ало-
трансплантата

18 044

Видалення плечового протеза 15 828
Відкрита репозиція вивиху гомілковостопного суглоба з вну-
трішньою фіксацією

15 828

Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому прокси-
мального відділу плечової кістки

15 828

Геміартропластика плеча 15 828
Заміна головки променевої кістки ліктьового суглоба із вико-
ристанням частин, виготовлених із силастика

15 828

Заміна дистального відділу ліктьової кістки із використанням 
частин, виготовлених із силастика

15 828

Імплантація протеза руки (верхньої кінцівки) 15 828
Резекція одним блоком ураження м’яких тканин із поширен-
ням на довгі кістки верхніх кінцівок, з інтеркалярною рекон-
струкцією та застосуванням протеза

15 828

Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки верх-
ньої кінцівки із заміною прилеглого суглоба

15 828

Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із за-
лученням лопатки та реконструкцією із застосуванням протеза

15 828

Складний трансплантат на іншу локалізацію 15 828
Стабілізація плеча 15 828
Тотальна артропластика ліктя 15 828
Заміна суглобової поверхні надколінка 30 106
Застосування пристроїв зовнішньої фіксації, не класифікова-
не в інших рубриках

30 106

Остеотомія дистального відділу стегнової кістки з внутріш-
ньою фіксацією

30 106

Артродез ліктя 30 106
Ревізійна артропластика гомілковостопного суглоба з або без 
застосування кісткового трансплантата

30 106

Ревізія після артропластики ліктя 30 106
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стег-
нової кістки кістковим трансплантатом, двостороння

30 106

Тотальна артропластика плеча, колінного або кульшового су-
глоба, одностороння

30 106

Артродез плеча з чи без видалення протеза 30 106
Артродез суглоба, не класифікований в інших рубриках 30 106
Артропластика суглоба, не класифікована в інших рубриках 30 106
Видалення протеза колінного суглоба 30 106
Геміартропластика кульшового суглоба 30 106
Ексцизійна артропластика кульшового суглоба 30 106
Поверхневе ендопротезування кульшового суглоба, односто-
роннє або двостороннє

30 106

Ревізія після артропластики ліктя з кістковим трансплантатом 30 106
Ревізія реконструктивно-пластичної операції на колінному  
суглобі

30 106

Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з пласти-
кою великогомілкової кістки кістковим трансплантатом

30 106

Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба із застосу-
ванням відповідного анатомічного алотрансплантата

30 106

Ревізія тотальної артропластики плеча з пластикою лопатки 
або плечової кістки кістковим трансплантатом

30 106

Ревізія часткової артропластики кульшового суглоба 30 106
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою вели-
когомілкової кістки кістковим трансплантатом, одностороння

30 106
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Тотальне ендопротезування суглоба (артропластика) надколін-
но-стегнового суглоба

30 106

Часткова артропластика кульшового суглоба 30 106
Тотальне ендопротезування кульшового суглоба 30 106
Тотальна артропластика колінного суглоба з або без пласти-
ки великогомілкової кістки кістковим трансплантатом, дво-
стороння

30 106

Артродез променевозап’ястковного суглоба (у тому числі  
при дитячому церебральному паралічу)

16 146

Опонентодез ІІ пальця кисті при відсутності І пальця 15 872
Ацетабулопластика за Пембертоном, Дега, Сан-Діего, метало-
остеосинтез шпицями з або без використання аутотрансплан-
тату чи алотрансплантату

16 118

Міотенопластика при вивиху надколінка на тлі системних за-
хворювань скелета та дисплазії колінного суглоба

16 118

Множинні периацетабулярні остеотомії 16 118
Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множин-
ними хірургічними процедурами на м’яких тканинах нижньої 
кінцівки, двостороннє

20 286

Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множин-
ними хірургічними процедурами на м’яких тканинах нижньої 
кінцівки, одностороннє

16 118

Операція транспозиції м’язів гомілки при п’ятковій стопі (моди-
фікація інституту травматології за Вайншенкер)

16 118

Остеотомія великогомілкової кістки жолобкова (модифікація 
інституту травматології за Шаргородським)

16 118

Остеотомія великогомілкової кістки клиновидна 16 118
Радикальна операція на м’яких тканинах стопи при вродже-
ній та набутій клишоногості (модіфікація інституту травматоло-
гії за Равицькою)

16 118

Реконструкція колінного суглоба включно з переміщенням ма-
логомілкової або великогомілкової кістки та відновленням ме-
ханізму чотириголового м’яза

16 118

Транспозиція тібіальних та перонеальних м’язів при вродже-
ній та набутій (паралітичній ) деформації стопи з урахуванням 
показників електронейроміографії та застосуванням анкерних 
гвинтів (у тому числі при вродженій клишоногості, нервово-
м’язових захворюваннях (прогресуючі м’язові дистрофії, спи-
нальні м’язові дистрофії, полінейропатії, спинальні дизра-
фії та ін.)

16 118

Артропластика стегнового суглоба 18 284
Відкрите вправлення звиху стегна, металоостеосинтез шпи-
цею, імобілізація гіпсовою пов’язкою

18 284

Коригуюча остеотомія нижньої третини стегна: екстензійна, 
флексійна, вальгізаційна, варізаційна, деротаційна, їх комбі-
нації з металоостеосинтез L-подібною пластиною, пластина-
ми з кутовою стабільністю та різними видами інтрамедулярних 
стрижнів (блокувальний інтрамедулярний остеосинтез, інтра-
медулярний телескопічний стрижень, що росте) (у тому чис-
лі при вроджених та набутих аномаліях розвитку проксималь-
ного відділу стегнової кістки при локальних та системних за-
хворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захво-
рюваннях скелета (недосконалий остеогенез, фіброзна дис-
плазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кіст-
кова кіста та ін.)

18 284

Коригуючі остеотомії діафіза стегна, проста, сегментарна, різні 
види, металоостеосинтез стегнової кістки накладними та плас-
тинами з кутовою стабільністю, різними видами блокувального 
інтрамедулярного остеосинтезу

18 284

Лікувальний епіфізіодез голівки стегнової кістки шнековим 
гвинтом при порушенні гормонального стану

18 284

Остеотомія таза за Хіарі із формуванням склепіння вертлюж-
ної западини

18 284

Периацетабулярна остеотомія таза із формуванням склепіння 
вертлюжної западини, металоостеосинтез шнеками, шпицями

18 284

Потрійна остеотомія таза із формуванням склепіння вертлюж-
ної западини

18 284

Профілактичний епіфізіодез голівки стегнової кістки шнеко-
вим гвинтом при порушенні гормонального стану

18 284

Шийкова корекційна остеотомія стегнової кістки без вивиху-
вання або з вивихуванням голівки стегна, металоостеосинтез 
шпицями та шнековими гвинтами

18 284

Кісткова алопластика дефектів плеча при доброякісних пух-
линах та пухлиноподібних захворюваннях у дітей — еозино-
фільна гранульома, кортикальний фіброзний дефект, анев-
ризмальна та солітарна кісткова кіста, моноосальна форма фі-
брозної дисплазії та ін.

16 118

Відкрита репозиція в разі епіфізеолізу головки стегнової кістки 18 287
Накістковий металоостеосинтез Г-подібною пластиною пле-
чової кістки при вродженій аномалії розвитку верхньої кінців-
ки, укороченні плечової кістки, вісьових деформаціях плечо-
вої кістки при різноманітних системних диспластичних захво-
рюваннях кінцівок

16 118

Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множин-
ними хірургічними процедурами на м’яких тканинах та остео-
томією нижньої кінцівки, двостороннє

20 286

Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множин-
ними хірургічними процедурами на м’яких тканинах та остео-
томією нижньої кінцівки або із стабілізацією стопи, односто-
роннє

16 118

Одномоментне багаторівневе оперативне втручання з множин-
ними хірургічними процедурами на м’яких тканинах, остеото-
мією нижньої кінцівки та стабілізацією стопи, двостороннє

20 286

Артродез кульшового суглоба у дітей 18 216
Відкрита репозиція вивиху кульшового суглоба 18 216
Внутрішньокісткова резекція патологічного осередку різної ло-
калізації стегнової кістки з різними видами пластики стегно-
вої кістки та з профілактичним металоостеосинтезом, вродже-
ні та набуті аномалії розвитку проксимального відділу стегно-
вої кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, 
диспластичні та пухлиноподібні захворювання скелета

18 284

Коригувальні остеотомії верхньої третини стегна, міжвертлю-
гова, підвертлюгова, варизуюча, вальгізуюча,  
Y-подібна, за Шаргородським, флексійна, екстензійна, відвід-
на, деторсійна та їх різні комбінації, металоостеосинтез різни-
ми типами Г-подібних фіксаторів  
та пластин з кутовою стабільністю

18 284

Крайова резекція патологічного осередку різної локалізації 
кістки з різними видами пластики та профілактичним метало-
остеосинтезом стегнової кістки (у тому числі при вроджених 
та набутих аномаліях розвитку проксимального відділу стегно-
вої кістки при локальних та системних захворюваннях скелета, 
диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета)

18 284

Лікувальний епіфізіодез голівки стегнової кістки шнековим 
гвинтом у комбінації з остеотомією стегна, металоостеосинтез 
при порушенні гормонального стану

18 284

Реконструкція ахіллового сухожилля або вторинне (відстроче-
не) відновлення ахіллового сухожилля

21 134

Вторинне відновлення сухожиль згиначів або розгиначів стопи 21 134
Транспозиція сухожилля або зв’язки стопи, або сухожилля за-
днього великогомілкового м’яза через міжкісткову мембрану 
до передньої або задньої частини стопи

21 134

Ампутація в гомілковостопному суглобі на рівні кісточкової 
частини великої та малої гомілкових кісток

21 769

Ампутація на рівні кульшового суглоба, вище або нижче коліна 21 769
Ампутація з розрізом по лінії поперечного передплюснево-
го суглоба

21 769

Корекція вальгусної деформації або ригідності великого паль-
ця та пальців стопи шляхом артропластики або із встановлен-
ням протеза або двостороння

24 468

Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шля-
хом остеотомії першої плюсневої кістки з або без переміщення 
сухожилля привідного м’яза великого пальця стопи або дво-
стороння

24 468

Корекція вальгусної деформації великого пальця стопи шля-
хом переміщення сухожилля привідного м’яза великого пальця 
стопи або двостороння

24 468

Стабілізація гомілковостопного суглоба 24 468
Артродез підтаранного суглоба 24 991
Виправлення еквіноварусної деформації стопи або двосто-
роннє

24 991

Потрійний артродез стопи 24 991
Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому таранної 
кістки з внутрішньою фіксацією

23 249

Інше відновлення гомілковостопного суглоба або сухожил-
ля щиколотки

23 328

Остеоектомія дистального відділу стегнової чи малогомілкової 
кістки з або без внутрішньої фіксації

23 328

Пластика великогомілкової кістки кістковим трансплантатом із 
внутрішньою фіксацією

23 328

Відкрита репозиція перелому п’яткової кістки з внутрішньою 
фіксацією

21 806

Відкрита репозиція перелому таранної кістки з вивихом та вну-
трішньою фіксацією

21 806

Реконструкція, пов’язана з корекцією вродженого вертикаль-
ного положення таранної кістки

21 806

Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки кінцівок 
із заміною прилеглого суглоба

21 806

Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта 19 036
Повторна операція на грудині з повторним розкриттям серед-
остіння

19 461

Видалення екстрадурального ураження спинного мозку 19 042
Видалення протеза міжхребцевого диска, один чи два рівні 19 150
Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта з простою вну-
трішньою фіксацією

19 150

Встановлення протеза міжхребцевого диска, один чи два рівні 19 150
Гвинтова фіксація зубовидного відростка хребця 19 150
Декомпресія шийного відділу спинного мозку з переднім спон-
дилодезом, один чи два рівні

19 150

Дискектомія при рецидивному ураженні диска, один чи  
два рівні

19 150

Ревізія протеза міжхребцевого диска, один чи два рівні 19 150
Секвестректомія грижі диска або хребця 19 150
Тотальна або часткова остектомія шийного ребра для декомп-
ресії верхньої апертури грудної клітки

19 150

Черезшкірна люмбальна дискектомія 19 150
Шийна дискектомія, два рівні та більше 19 150
Висічення крижово-куприкової тератоми, задній або задній та 
абдомінальний доступ

20 370

Висічення ураження пресакрального відділу 20 370
Висічення хребця із залученням спинного мозку 20 370
Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта з або без залучен-
ня спинного мозку, із сегментарною внутрішньою фіксацією

20 370

Відкрита репозиція перелому/вивиху хребта із залученням 
спинного мозку, з простою чи сегментарною внутрішньою  
фіксацією

20 370

Декомпресія грудного відділу спинного мозку шляхом костро-
трансверзектомії чи торакотомії

20 370

Декомпресія шийного відділу спинного мозку з переднім спон-
дилодезом, два рівні та більше рівнів

20 370

Задній спондилодез з ламінектомією, один чи два рівні 20 370
Задній спондилодез, три рівні та більше рівнів 20 370
Задньобоковий спондилодез із ламінектомією, один чи  
два рівні

20 370

Задньобоковий спондилодез, два рівні та більше рівнів 20 370
Несегментарна внутрішня фіксація хребта 20 370
Передній cпондилодез один чи два рівні 20 370
Передня декомпресія попереково-грудного відділу  
спинного мозку

20 370

Проста внутрішня фіксація хребта 20 370
Сегментарна внутрішня фіксація хребта, один або два рівні, 
три або чотири рівні, п’ять або більше рівнів

20 370

Секвестректомія хребця із залученням спинного мозку 20 370
Відкрита репозиція внутрішньосуглобового перелому прокси-
мального відділу плечової кістки з внутрішньою фіксацією

26 112

Відкрита репозиція перелому діафіза променевої кістки та лік-
тьової кістки з внутрішньою фіксацією

26 112

Відкрита репозиція перелому проксимального відділу плечової 
кістки з внутрішньою фіксацією

26 112

Інтрамедулярний металоостеосинтез діафіза плечової кістки 26 112
Інтрамедулярний металоостеосинтез діафіза плечової кістки 
при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні 
плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різ-
номанітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок

26 011

Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки штифтом,  
що блокує

26 011

Артродез гомілковостопного суглоба 26 124
Внутрішня фіксація внутрішньосуглобового перелому вирос-
тка стегнової кістки та суглобової поверхні колінного сугло-
ба великогомілкової кістки з відновленням або реконструкці-
єю зв’язок

26 011

Остеосинтез шийки стегнової кістки 26 193
Накістковий стабільно-функціональний остеосинтез стегно-
вої кістки

26 193

Внутрішня фіксація внутрішньосуглобового перелому суглобо-
вої поверхні колінного суглоба великогомілкової кістки з від-
новленням або реконструкцією зв’язок

26 111

Артродез при гнучкій симптоматичній стопі із застосуванням 
конусовидних гвинтів

21 357

Інтрамедулярний остеосинтез кісток передпліччя при вродже-
ній аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні кісток пе-
редпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косо-
рукості при різноманітних системних диспластичних захворю-
ваннях кінцівок

21 326

Кісткова алопластика дефектів плеча при вродженій аномалії 
розвитку верхньої кінцівки, укороченні плечової кістки, вісьо-
вих деформаціях плечової кістки при різноманітних системних 
диспластичних захворюваннях кінцівок

21 326

Кісткова аутопластика дефектів нижньої третини плеча 21 326
Комбінований остеосинтез кісток передпліччя з кістковою 
пластикою при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, 
укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вро-
дженій і набутій косорукості при різноманітних системних дис-
пластичних захворюваннях кінцівок

21 326

Коригуюча остеотомія гомілковостопного суглоба у дітей 
з вродженою і набутою патологією

21 326

Металоостеосинтез пластинками дистального метаепіфіза лік-
тьової кістки при вродженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, 
укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вро-
дженій і набутій косорукості при різноманітних системних дис-
пластичних захворюваннях кінцівок

21 326

Металоостеосинтез пластинками кісток передпліччя при вро-
дженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні кісток 
передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій ко-
сорукості при різноманітних системних диспластичних захво-
рюваннях кінцівок

21 326

Металоостеосинтез великогомілкової кістки лікувальний бло-
куючим стрижнем чи профілактичний блокуючим стрижнем (у 
тому числі при вроджених і набутих аномаліях розвитку кісток 
гомілки при локальних та системних захворюваннях скелета, 
диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета (не-
досконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, 
дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.)

21 326

Металоостеосинтез великогомілкової кістки профілактичний, 
металоостеосинтез кісток гомілки S-подібними або типу «ме-
телик» накістковими пластинами з метою керованого рос-
ту кінцівки, корекції вісьових деформацій та згинальних конт-
рактур колінного суглоба при вроджених та набутих аномаліях 
розвитку кісток гомілки, при диспластичих захворюваннях ске-
лета (фосфат-діабет, дисхондроплазія, рахітоподібні захворю-
вання, хвороба Блаунта та ін.)

21 326

Накістковий металоостеосинтез пластиною (крім Г-подібної) 
при вродженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні 
плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різ-
номанітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок

21 326

Накістковий металоостеосинтез плечової кістки при вродженій 
аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні плечової кістки, 
вісьових деформаціях плечової кістки при різноманітних сис-
темних диспластичних захворюваннях кінцівок

21 326

Накістковий металоостеосинтез променевої кістки при вродже-
ній аномалії розвитку верхніх кінцівок, укороченні кісток пе-
редпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і набутій косо-
рукості при різноманітних системних диспластичних захворю-
ваннях кінцівок

21 326

Накістковий металоостеосинтез середньої третини ліктьової 
кістки при вродженій аномалії розвитку верхніх кінцівок, уко-
роченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродже-
ній і набутій косорукості при різноманітних системних дис-
пластичних захворюваннях кінцівок

21 326

Накістковий стабільнофункціональний остеосинтез стегнової 
кістки Г-подібною пластиною при вроджених і набутих анома-
ліях розвитку стегнової кістки, при локальних та системних за-
хворюваннях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захво-
рюваннях скелета (недосконалий остеогенез, фіброзна дис-
плазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кіст-
кова кіста та ін.)

21 326

Накістковий стабільнофункціональний остеосинтез стегно-
вої кістки при вроджених і набутих аномаліях розвитку стегно-
вої кістки, при локальних та системних захворюваннях скелета, 
диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета (не-
досконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, 
дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.)

21 326

Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунками 
ступеня подовження/укорочення та характеру транспозиції су-
хожиль і м’язів Егерса з або без капсулотомії колінного сугло-
ба при вроджених згинально-розгинальних контрактурах у ко-
лінному суглобі

21 326

Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунками 
ступеня подовження/укорочення та характеру транспозиції су-
хожиль і м’язів Крогіуса — Фрідланда — Волкова в модіфі-
кації Інституту травматології (у тому числі при дитячому цере-
бральному паралічу, хворобі Дайна, вродженій дисплазії ко-
лінного суглоба та різних захворюваннях нейроортопедичного 
плану), у тому числі артроскопічним методом

21 326

Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунками 
ступеня подовження/укорочення та характеру транспозиції су-
хожиль і м’язів, операція за Карімовою при відсутності вели-
кої гомілкової кістки

21 326

Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунка-
ми ступеня подовження/укорочення та характеру транспози-
ції сухожиль і м’язів, У-подібне подовження чотирьохголово-
го м’яза при вродженому звиху гомілки в модіфікації інститу-
ту травматології

21 326

Операції на м’яких тканинах з біомеханічними розрахунками 
ступеня подовження/укорочення та характеру транспозиції  
сухожиль і м’язів Чандлера

21 326

Операція за Стреєром (усунення еквінуса стопи) при еквінус-
ній деформації стопи при різних неврологічних захворюваннях 
(дитячий церебральний параліч, прогресуючі мязові дистрофії, 
полінейропатії, спинальні дизрафії)

21 326

Остеосинтез стрижневим апаратом і апаратами зовнішньої 
фіксації вивихів при вроджених аномаліях і набутих дефор-
маціях та дефектах кісток гомілки (вроджена аномалія розви-
тку кінцівок та укорочення кінцівок, нейрофіброматоз (фако-
матози) та ін.)

21 326

Остеотомія великої гомілкової кістки при вроджених систем-
них і локальних захворюваннях скелета, з біомеханічними роз-
рахунками (деварізуюча, девальгізуюча, подовжуюча, укорочу-
юча, флексійна, екстензійна)

21 326

Остеотомія великої гомілкової кістки сегментарна (у тому чис-
лі при вроджених і набутих аномаліях розвитку кісток гомілки 
при локальних та системних захворюваннях скелета, дисплас-
тичих та пухлиноподібних захворюваннях скелета (недоскона-
лий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхон-
дроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.)

21 326

Остеотомія кісток середнього відділу стопи V-подібна за Ляба-
хом, Евансом, Лііхтблау та ін. із розрахунком розміру кута ко-
рекції в дітей із вродженою та набутою патологією

21 326

Остеотомія кісток середнього відділу стопи за Кусліком з біо-
механічними розрахунками кута корекції (у тому числі при вро-
дженій клишоногості, нервово-м’язових захворюваннях (про-
гресуючі м’язові дистрофії, спинальні м’язові дистрофії, полі-
нейропатії, спинальні дизрафії та ін.)

21 326

Пластика патологічних осередків різних локалізацій аутоспон-
гіозою, штучними кістковими матеріалами та їх комбінація 
(при доброякісних пухлинах та пухлиноподібних захворюван-
нях у дітей — еозинофільна гранулема, кортикальний фіброз-
ний дефект, аневризмальна та солітарна кісткова кіста, моноо-
сальна форма фіброзної дисплазії та ін.)

21 326

Позавогнищевий остеосинтез гомілки при вроджених аномалі-
ях і набутих деформаціях та дефектах кісток гомілки (вродже-
на аномалія розвитку кінцівок та укорочення кінцівок, нейрофі-
броматоз (факоматози) та ін.)

21 326

Резекція та внутрішня фіксація великогомілкової кістки в разі 
вродженого псевдоартрозу

21 326

Трисуглобовий та двосуглобовий артродез стопи з елемента-
ми варизації та вальгізації стопи при вроджених і набутих де-
формаціях стопи (у тому числі при вродженій клишоногос-
ті, нервово-м’язових захворюваннях (прогресуючі м’язові дис-
трофії, спинальні м’язові дистрофії, полінейропатії, спиналь-
ні дизрафії та ін.)

21 326

Централізація передпліччя при аплазії або дисплазії промене-
вої кістки

21 326

Черезкістковий остеосинтез за Ілізаровим кісток передпліччя 
при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укорочен-
ні кісток передпліччя, вісьових деформаціях та вродженій і на-
бутій косорукості при різноманітних системних диспластичних 
захворюваннях кінцівок

21 326

Черезкістковий остеосинтез за Ілізаровим плечової кістки при 
вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, укороченні 
плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кістки при різ-
номанітних системних диспластичних захворюваннях кінцівок

21 326

Черезкістковий остеосинтез стрижневим апаратом і апаратами 
зовнішньої фіксації при вродженій аномалії розвитку верхньої 
кінцівки, укороченні кісток передпліччя, вісьових деформаціях 
та вродженій і набутій косорукості при різноманітних систем-
них диспластичних захворюваннях кінцівок

21 326

Черезкістковий шпице-стрижневий остеосинтез плечової кіст-
ки при вродженій аномалії розвитку верхньої кінцівки, уко-
роченні плечової кістки, вісьових деформаціях плечової кіст-
ки при різноманітних системних диспластичних захворюван-
нях кінцівок

21 326

Позасуглобовий артродез за Грайсом при паралітичній стопі 
із застосуванням ало- та аутотрансплантатів (у тому числі при 
спинальних дизрафіях та різних формах дитячого церебраль-
ного паралічу)

21 078

Шкірна пластика ран при вроджених аномаліях розвитку  
кисті у дітей

21 407

Блокування великого вертлюга шнеком як самостійне втру-
чання та в комбінації з остеотоміями стегна і таза та метало-
остеосинтезом (у тому числі при вроджених і набутих анома-
ліях розвитку проксимального відділу стегнової кістки при ло-
кальних та системних захворюваннях скелета, диспластичих та 
пухлиноподібних захворюваннях скелета (недосконалий осте-
огенез, фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, 
аневризмальна кісткова кіста та ін.)

23 496

Видалення кісткового новоутворення таза при різноманіт-
них пухлиноподібних захворюваннях та доброякісних пухли-
нах кісток

23 496
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ДОКУМЕНТИ
Інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки штифтом, що 
блокує (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях розви-
тку стегнової кістки при локальних та системних захворюван-
нях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюваннях 
скелета із значним системним порушенням структурно-функ-
ціонального стану кісткової тканини (недосконалий остеогенез, 
фіброзна дисплазія, фосфат-діабет, дисхондроплазія, анев-
ризмальна кісткова кіста та ін.)

23 496

Інтрамедулярний стабільно-функціональний остеосинтез стег-
нової кістки (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях 
розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локаль-
них та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пух-
линоподібних захворюваннях скелета із значним системним 
порушенням структурно-функціонального стану кісткової тка-
нини (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-
діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.)

23 496

Коригувальні остеотомії верхньої третини стегна, міжвертлю-
гова, підвертлюгова, варизуюча, вальгізуюча, Y-подібна, за 
Шаргородським, флексійна, екстензійна, відвідна, деторсій-
на та їх різні комбінації, металоостеосинтез пластиною з куто-
вою стабільністю

23 496

Коригувальні остеотомії верхньої третини стегна, міжвертлю-
гова, підвертлюгова, варизуюча, вальгізуюча, 
Y-подібна, за Шаргородським, флексійна, екстензійна, від-
відна, деторсійна та їх різні комбінації, металоостеосинтез 
Г-подібною пластиною

23 496

Металоостеосинтез великогомілкової кістки з кістковою плас-
тикою при вроджених аномаліях і набутих деформаціях та де-
фектах кісток гомілки (вроджена аномалія розвитку кінцівок та 
укорочення кінцівок, нейрофіброматоз (факоматози) та ін.)

23 496

Пластика таза кістковим трансплантатом 23 496
Профілактичне шинування шийки стегна LCP (у тому числі при 
вроджених і набутих аномаліях розвитку проксимального від-
ділу стегнової кістки при локальних та системних захворюван-
нях скелета, диспластичих та пухлиноподібних захворюван-
нях скелета

23 496

Профілактичне шинування шийки стегна Г-подібною пласти-
ною, LCP (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях роз-
витку проксимального відділу стегнової кістки при локальних 
та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пухли-
ноподібних захворюваннях скелета

23 496

Профілактичне шинування шийки стегна різними видами ін-
трамедулярних стрижнів (блокувальний інтрамедулярний осте-
осинтез, інтрамедулярний телескопічний стрижень, що росте)

23 496

Профілактичний металоостеосинтез діафіза стегна різними ви-
дами інтрамедулярних стрижнів (блокувальний інтрамедуляр-
ний остеосинтез, інтрамедулярний телескопічний стрижень, 
що росте) (у тому числі при вроджених і набутих аномаліях 
розвитку проксимального відділу стегнової кістки при локаль-
них та системних захворюваннях скелета, диспластичих та пух-
линоподібних захворюваннях скелета із значним системним 
порушенням структурно-функціонального стану кісткової тка-
нини (недосконалий остеогенез, фіброзна дисплазія, фосфат-
діабет, дисхондроплазія, аневризмальна кісткова кіста та ін.)

23 496

Черезкістковий остеосинтез стегнової кістки за Ілізаровим чи 
стрижневим апаратом при вроджених аномаліях розвитку ске-
лета з укороченням кінцівки, набутих деформаціях та укоро-
чення кінцівки, у тому числі стегнової кістки 

23 496

Остеоектомія плечової або великогомілкової кістки 37 020
Остеотомія великогомілкової кістки з внутрішньою фіксацією 37 020
Остеотомія дистального відділу стегнової кістки 37 020
Остеотомія проксимального відділу стегнової кістки з або без 
внутрішньої фіксації

37 020

Остеотомія середнього відділу стегнової кістки з або без вну-
трішньої фіксації

37 020

Остеотомія таза з внутрішньою фіксацією 37 020
Секвестректомія малогомілкової кістки 37 020
Транспозиція клубово-поперекового сухожилля до велико-
го вертела

37 020

Артродез колінного суглоба 36 640
Артротомія кульшового суглоба 36 640
Відкрита репозиція перелому вертлюжної западини з внутріш-
ньою фіксацією

36 640

Відкрита репозиція перелому дистального відділу плечової 
кістки з внутрішньою фіксацією

36 640

Відкрита репозиція перелому кісток таза з внутрішньою фікса-
цією заднього сегмента з або без фіксації переднього сегмен-
та, або одночасна фіксація переднього та заднього сегментів

36 640

Відкрита репозиція перелому медіального та латерального ви-
ростка великогомілкової кістки з або без внутрішньої фіксації

36 640

Відкрита репозиція перелому стегнової кістки 36 640
Внутрішня фіксація внутрішньосуглобового перелому виростка 
стегнової кістки з відновленням або реконструкцією зв’язок

36 640

Внутрішня фіксація перелому вертлюжної западини 36 640
Внутрішня фіксація перелому виростка стегнової кістки 36 640
Внутрішня фіксація при розриві крижово-клубового суглоба 36 640
Геміартропластика колінного суглоба 36 640
Закрита репозиція перелому стегнової кістки з внутрішньою 
фіксацією

36 640

Компресія з дистракційним остеосинтезом 36 640
Остеосинтез, не класифікований в інших рубриках 36 640
Синовектомія суглоба, не класифікована в інших рубриках 36 640
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою вели-
когомілкової кістки кістковим трансплантатом, одностороння

36 640

Транспозиція сухожиль або зв’язок колінного суглоба, не кла-
сифікована в інших рубриках

36 640

Штифтування остеохондральних фрагментів зап’ястя під ар-
троскопічним контролем

36 640

Артродез кульшового суглоба 36 013
Імплантація протеза гомілки 36 013
Трансплантація клубово-поперекового сухожилля до велико-
го вертела

36 013

Видалення протеза кульшового суглоба 36 367
Інше відновлення колінного суглоба 36 367
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою вели-
когомілкової кістки кістковим трансплантатом, двостороння

54 879

Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стег-
нової та великогомілкової кісток кістковим трансплантатом, 
одностороння

36 367

Артродез колінного суглоба з видаленням протеза 37 247
Артродез крижово-клубового суглоба 37 247
Внутрішня фіксація вертельного або субкапітального перело-
му стегнової кістки

37 247

Ревізія після стабілізації пателлофеморального зчленування 
колінного суглоба

37 247

Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з або без 
пластики великогомілкової кістки чи стегнової кістки кістко-
вим трансплантатом

37 247

Ревізія тотальної артропластики колінного суглоба з одночас-
ною пластикою стегнової та великогомілкової кісток кістковим 
трансплантатом

37 247

Реконструкція колінного суглоба 37 247
Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стег-
нової кістки кістковим трансплантатом, одностороння

37 247

Тотальна артропластика колінного суглоба з пластикою стег-
нової та великогомілкової кісток кістковим трансплантатом, 
двостороння

56 640

Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з або без 
пересадки анатомічного алотрансплантата до вертлюжної за-
падини та/або стегнової кістки

34 216

Ревізія тотальної артропластики кульшового суглоба з плас-
тикою вертлюжної западини та/або стегнової кістки кістковим 
трансплантатом

34 216

Тотальна артропластика кульшового суглоба або двостороння 34 216
Подовження п’яткової кістки (Os Calcis) 36 232

Остеоектомія проксимального чи середнього відділу стегна з 
або без внутрішньої фіксації

67 980

Остеоектомія таза з або без внутрішньої фіксації 67 980
Ревізія після спинальної процедури з видаленням чи налашту-
ванням спинальної фіксації

67 980

Ревізія після спинальної процедури з використанням кістково-
го трансплантата

67 980

Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із за-
лученням таза з або без реконструкції та застосування ало-
трансплантата чи аутотрансплантата

67 980

Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із за-
лученням таза із реконструкцією та застосуванням протеза

67 980

Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із за-
лученням хребта з реконструкцією та застосуванням алотран-
сплантата

67 980

Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із за-
лученням крижів з або без реконструкції та застосування ало-
трансплантата чи аутотрансплантата

67 980

Резекція одним блоком ураженої ділянки м’яких тканин із за-
лученням крижів або хребта з реконструкцією та застосуван-
ням протеза

67 980

Секвестректомія стегнової кістки 67 980
Усунення контрактури кульшового суглоба двостороннє 67 980
Задня мобілізація колінного суглоба у разі контрактури  
з або без розсічення суглобової капсули, одностороння

67 980

Остеотомія надколінка 67 980
Резекція дистального відділу стегнової кістки та проксималь-
ного відділу великогомілкової кістки з артродезом колінного 
суглоба та ротаційною пластикою

67 980

Резекція одним блоком ураженої ділянки довгої кістки нижньої 
кінцівки з артродезом прилеглого суглоба

67 980

Остеоектомія великогомілкової чи малогомілкової кістки  
з або без внутрішньої фіксації

115 953

Ревізія після виправлення еквіноварусної деформації стопи 
двостороння

207 624

Ревізія після виправлення еквіноварусної деформації стопи  
одностороння

115 953

Секвестректомія великогомілкової кістки 113 809
_______
Примітка.  Тарифи на послуги з надання третинної (високоспеціалізованої) медич-

ної допомоги окремими науково-дослідними установами Національної 
академії медичних наук, у яких впроваджується та реалізується новий 
механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціа-
лізованої) медичної допомоги, включають базові тарифи, розрахова-
ні відповідно до Методики розрахунку вартості послуги з медичного 
обслуговування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 грудня 2017 р. № 1075 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4,  
ст. 180), та витрати на медичні вироби вартістю до 1 000 гривень і лікар-
ські засоби для кожної послуги.
У рамках впровадження та реалізації нового механізму фінансового за-
безпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допо-
моги застосовуються лікарські засоби та використовуються медичні ви-
роби відповідно до стандарту медичної допомоги (медичного стандар-
ту), розробленого згідно з Методикою розробки та впровадження ме-
дичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, 
затвердженої МОЗ, придбані відповідно до Закону України «Про публіч-
ні закупівлі».
У разі коли під час надання відповідної послуги витрати на медичні ви-
роби перевищують 1 000 гривень, тариф за одиницю послуги збільшу-
ється на таку суму в межах бюджетного фінансування нового механіз-
му фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізова-
ної) медичної допомоги.

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 березня 2021 р. № 181

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 36 розділу I переліку платних послуг, які надаються в державних і ко-
мунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 
(ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567; 
2020 р., № 10, ст. 382), викласти в такій редакції:

«36. Медичне обслуговування, що надається в окремих науково-дослідних уста-
новах Національної академії медичних наук, у яких впроваджується та реалізується 
новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізова-
ної) медичної допомоги, за зверненням громадян без відповідного направлення або 
за самозверненням (крім невідкладних станів).».

2. В абзаці п’ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої вла-
ди та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (ЗП Укра-
їни, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 787, № 51,  
ст. 1573; 2018 р., № 19, ст. 636; 2019 р., № 43, ст. 1492; 2020 р., № 62, ст. 2006) сло-
ва «які є учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпе-
чення надання медичної допомоги» замінити словами «у яких впроваджується та ре-
алізується новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспе-
ціалізованої) медичної допомоги».

3. Абзац другий пункту 2 Порядку надання медичної допомоги іноземцям та осо-
бам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на тери-
торії України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка по-
требує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення до-
кументів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додат-
кового захисту, та компенсації вартості медичних послуг і лікарських засобів, нада-
них іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово проживають або перебу-
вають на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19 березня 2014 р. № 121 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 37, ст. 988; 2018 р., 
№ 44, ст. 1544; 2020 р., № 10, ст. 382), викласти в такій редакції:

«Вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, 
які тимчасово перебувають на території України, визначається закладом охорони 
здоров’я, який її надав, у встановленому МОЗ порядку, крім окремих науково-дослід-
них установ Національної академії медичних наук, у яких впроваджується та реалізу-
ється новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалі-
зованої) медичної допомоги.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 березня 2021 р. № 180 
Київ

Про затвердження Порядку безоплатного 
надання (у тому числі через Інтернет) 

інформації про адміністративне 
правопорушення у сфері безпеки  

на автомобільному транспорті, зафіксоване 
в автоматичному режимі, особам, за якими 

зареєстровано транспортні засоби,  
та/або безпосереднім користувачам  

таких транспортних засобів
Відповідно до частини четвертої статті 2798 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок безоплатного надання (у тому числі через Інтернет) інфор-

мації про адміністративне правопорушення у сфері безпеки на автомобільному тран-
спорті, зафіксоване в автоматичному режимі, особам, за якими зареєстровано тран-
спортні засоби, та/або безпосереднім користувачам таких транспортних засобів, що 
додається. 

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2021 р. № 180
ПОРЯДОК 

безоплатного надання (у тому числі через Інтернет) інформації про адміністративне 
правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване  
в автоматичному режимі, особам, за якими зареєстровано транспортні засоби,  

та/або безпосереднім користувачам таких транспортних засобів
1. Цей Порядок визначає процедуру безоплатного надання (у тому числі через Ін-

тернет) інформації про адміністративне правопорушення у сфері безпеки на авто-
мобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі, відповідальним осо-
бам — фізичній особі або керівнику юридичної особи, за якою зареєстровано тран-
спортний засіб, а в разі якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засо-
бів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засо-
бу, — належному  користувачу транспортного засобу, а якщо в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 
відсутні на момент запиту відомості про керівника юридичної особи, за якою заре-
єстрований транспортний засіб, — особі, яка виконує повноваження керівника та-
кої юридичної особи.

2. Відповідальна особа відповідно до статті 2798 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення за бажанням звертається до територіального органу з надан-
ня сервісних послуг МВС (через територіальні сервісні центри МВС) незалежно від 
реєстрації місця проживання особи або реєстрації транспортного засобу з відповід-
ною заявою, в якій зазначає бажаний спосіб отримання інформації та абонентський 
номер засобу рухомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти.

3. На підставі заяви, зазначеної в пункті 2 цього Порядку, відповідний територіаль-
ний орган з надання сервісних послуг МВС безоплатно вносить до Єдиного держав-
ного реєстру транспортних засобів інформацію про абонентський номер засобу ру-
хомого (мобільного) зв’язку та/або адресу електронної пошти відповідальної особи.

4. У разі вчинення на транспортному засобі, що належить відповідальній особі, ад-
міністративного правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, за-
фіксованого в автоматичному режимі, інформування про таке правопорушення здій-
снюється шляхом надсилання повідомлення, що містить інформацію про:

орган, яким прийнято рішення про накладення стягнення за адміністративне пра-
вопорушення;

найменування посади, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка 
винесла постанову про адміністративне правопорушення;

дату прийняття такого рішення (винесення постанови);
статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, вимоги якої пору-

шено;
ідентифікатор для доступу до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті 

МВС.
5. Інформація про адресу офіційного веб-сайту МВС, на якому відповідальна осо-

ба може ознайомитися із зображенням чи відеозаписом транспортного засобу в мо-
мент вчинення адміністративного правопорушення, ідентифікатор для доступу до ви-
кладеної інформації та порядок звільнення від адміністративної відповідальності міс-
тяться в постанові у справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки 
на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі, відповідно до 
статті 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6. Інформація про адміністративні правопорушення у сфері безпеки на автомо-
більному транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі, що розглядаються по-
садовими особами Укртрансбезпеки, розміщується для ознайомлення на офіційно-
му веб-сайті МВС. 

7. МВС забезпечує через сервіс на офіційному веб-сайті доступ до пошуку інфор-
мації із зазначенням номерного знака транспортного засобу, серії і реєстраційного 
номера бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

У разі відсутності зазначеної інформації сервіс надає відповідне повідомлення.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 березня 2021 р. № 182 
Київ

Про внесення змін до постанов  
Кабінету Міністрів України  

від 5 червня 2019 р. № 483 і 499
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку 
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функ-
ціонування ринку електричної енергії» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49,  
ст. 1658; 2020 р., № 67, ст. 2154) і від 5 червня 2019 р. № 499 «Про затвердження По-
рядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосто-
ронніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з про-
дажу електричної енергії за двосторонніми договорами» (Офіційний вісник України, 
2019 р., № 50, ст. 1693; 2020 р., № 46, ст. 1467, № 79, ст. 2559, № 89, ст. 2857) змі-
ни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  

від 3 березня 2021 р. № 182
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  
від 5 червня 2019 р. № 483 і 499

1. Підпункт 3 пункту 10 Положення про покладення спеціальних обов’язків на 
учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у 
процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483, виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499:
1) у Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за 

двосторонніми договорами, затвердженому зазначеною постановою:
абзац другий підпункту 23 пункту 3 викласти в такій редакції:
«графік продажу — години доби за рівнем навантаження протягом доби, в які 

здійснюється виконання двосторонніх договорів (BASE — виконання протягом 24 
годин на добу; OFFPEAK — виконання з 00.00 до 08.00 і з 20.00 до 24.00 у робочі 
дні, а також з 00.00 до 24.00 у вихідні дні; PEAK — виконання з 08.00 до 20.00 у ро-
бочі дні);»;

у пункті 5 слова і цифри «та/або для продажу електричної енергії за двосторон-
німи договорами на аукціонах у формі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів з 
урахуванням умов, зазначених у пунктах 31—39 цього Порядку» замінити словами 
і цифрами «та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 23—27 цього Порядку»;

абзац двадцять п’ятий пункту 13 замінити абзацами такого змісту:
«Продавець може відкликати свою заявку на організацію та проведення аукціону:
не пізніше ніж за 24 години до моменту початку проведення аукціону — для аукці-

ону у формі спеціальної сесії, який проводиться з метою виконання учасниками рин-
ку електричної енергії спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

не пізніше ніж за 48 годин до моменту початку проведення аукціону — для аукці-
онів, що є відмінними від аукціону у формі спеціальної сесії, який проводиться з ме-
тою виконання учасниками ринку електричної енергії спеціальних обов’язків для за-
безпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електрич-
ної енергії.

Для цього продавець надсилає повідомлення організатору аукціону в порядку, 
встановленому регламентом аукціону.».

У зв’язку з цим абзац двадцять шостий вважати абзацом двадцять дев’ятим;
підпункт 5 пункту 18 виключити;
розділ «Порядок проведення спеціальної сесії з продажу пакетів лотів за двосто-

ронніми договорами» виключити;
пункт 42 викласти в такій редакції:
«42. Заявка на організацію та проведення аукціону, що проводиться у формі спе-

ціальної сесії з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел 
енергії, подається із зазначенням стартової ціни щодо електричної енергії, яка відпус-
кається (відбирається) гарантованим покупцем на щодобовій основі протягом певно-
го строку виконання та в розрізі певних годин відпуску (типів графіка продажу), яка 
визначається гарантованим покупцем у торгових зонах «об’єднана енергетична сис-
тема України» та «острів Бурштинської ТЕС» (далі — торгова зона).»;

2) підпункт 1 пункту 12 Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з 
продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженого зазначе-
ною постановою, після слова «припинення» доповнити словами «(крім випадку, як-
що таке припинення відбувається в результаті перетворення такого суб’єкта, з метою 
виконання вимог, визначених Законом України «Про товарну біржу»)».
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ДОКУМЕНТИ

Чернівецький апеляційний суд викликає у судове засідання Тока-
рюка Володимира Георгійовича у судове засідання на 10 год. 00 хв. 
15 березня 2021 року як обвинуваченого за ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 190, 
ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. З ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 
ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України за апеляційними  скаргами потер-
пілих Маніліч С.Г., Палій Л. І., Палій В.М., Сакало P.O., Ткачук К.Д., 
та прокурора Малик Н.В. на вирок Першотравневого районного су-
ду м. Чернівці від 06 червня 2016 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Чернівецького апеля-
ційного суду за адресою: м. Чернівці, вул. Емінеску, 4.

З моменту опублікування повістки про виклик у судове засідан-
ня в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпо-
всюдження обвинувачений вважається належним чином ознайом-
лений з її змістом.

Суддя Марчак В.Я.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає обвинувачено-
го Вергелеса Василя Володимировича, 23.05.1964 року народжен-
ня, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2  
ст. 15 ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369. ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 368-3, ч. 
2 ст. 369-2 КК України, у судове засідання, яке відбудеться о 14 го-
дині 02 квітня 2021 року. Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт, або документ, який посвідчує особу. Слухан-
ня кримінального провадження відбудеться у приміщенні Октябр-
ського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. На-
вроцького, 5, зал № 48 під головуванням судді Микитенка В.М. У ра-
зі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає обвинувачену Катюху Олексан-
дру Володимирівну, 26.09.1977 р.н. (зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м. По-
кровськ, вул. Шмідта, 12, кв. 42) у судове засідання для здійснення спеціального судового 
провадження у кримінальному провадженні № 2201605010000000113 від 01.06.2016 (справа 
№ 328/2893/17) за обвинуваченням Катюхи О.В. у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 16.03.2021 року о 09-00 годині в за-
лі судового засідання за адресою: Запорізька область,  м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У 
разі неявки обвинуваченої Катюхи О.В. кримінальне провадження буде здійснюватися за її від-
сутності. Колегія суддів: головуючий суддя  Коваленко П.Л., судді Новікова Н.В., Курдюков В.М.

Втрачений судновий білет на човен  «УЧЕ-734-К»  та лодочний двигун HONDA BF20  D3 SHU 

BAMJ № 1021608, виданий  Чернігівською дільницею Верхньодніпровського РП Держфлотін-

спекції України 02.09.2004 р. на ім’я Склярець Віктор Степанович, вважати недійсним.

У провадженні Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області (у складі судді У.І. Костюк) знаходиться кри-

мінальне провадження про обвинувачення Азарової Тетяни Михайлівни, 06 червня 1970 року народження, у вчинен-

ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України .

Повідомляємо, що розгляд даної справи судом призначено на 16 березня 2021 року о 14 годині 00 хвилин у при-

міщенні Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області, за адресою: Львівська область м. Кам’янка-Бузька, 

вул. Незалежності, 29, 3 поверх).

Попереджаємо Азарову Тетяну Михайлівну, 06.06.1970 року народження, зареєстровану за адресою: Львівська 

область, м. Кам’янка-Бузька, вул. Шкільна, 15, що у випадку Вашої неявки у судове засідання на вищевказані дату та 

час, справу буде розглянуто у Вашій відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Приватний нотаріус Запорізького міського нотарі-
ального округу Сенченко Катерина Валеріївна запрошує 
Гриценка Віктора Володимировича прибути до приват-
ного нотаріуса в строк до 15 квітня 2021 року для при-
йняття спадщини померлої 25 вересня 2020 року Бодря-
ги Ольги Данилівни.

Необхідно надати документи, які підтверджують його 
непрацездатність або інвалідність, та документи, що під-
тверджують факт прийняття спадщини.

У випадку неявки у вказаний строк та ненадання ви-
щевказаних документів, свідоцтво про право на спад-
щину за законом буде видано іншому спадкоємцю, який 
своєчасно прийняв спадщину.

26.02.2021 Національний банк України прийняв рі-

шення про виключення з Державного реєстру фінан-

сових установ ТОВ «КРЕДИТНІ ІННОВАЦІЇ» (код за  

ЄДРПОУ 41975147) та Кредитної спілки «Разом до успі-

ху» (код ЄДРПОУ 33762585) на підставі поданих ними за-

яв, а також про анулювання свідоцтв № 02-031 та № 03-

018 про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, 

які можуть займатися актуарними розрахунками, вида-

них Редьці Антоніні Вікторівні.

В провадженні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької облас-
ті знаходиться кримінальне провадження № 296/7349/17 за обвинувачен-
ням Панька Романа Григоровича, 07.04.1974 року народження, Байрачного 
Андрія Миколайовича, 04.07.1963 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суд викликає обвинувачених Панька Романа Григоровича, Байрачного 
Андрія Миколайовича в судове засідання на 15 березня 2021 року о 10 го-
дині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськра-
йонного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

Суддя О.В. Стадченко

 Артемівський міськрайонний суд  Донецької області (84500, м. Бахмут, 
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне провадження за об-
винуваченням Малєєвої Зінаїди Іванівни у вчинені кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачена по даному кримінальному провадженню викликається до 
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 307), для участі у роз-
гляді справи: Малєєва Зінаїда Іванівна, 08.09.1964 р.н, (яка зареєстрована та 
мешкає за адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Калініна, 104) на 
16 березня 2021 року на 10 годину 00 хвилин.

Явка в судове засідання є обов’язковою.
Суддя Шевченко Л.В.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання як 
обвинуваченого Митракова Миколу Володимировича, 25.07.1964р.н., уро-
дженця м. Кіровськ Луганської області, громадянина України, зареєстрова-
ного за адресою: Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Н. Курчен-
ко, 24, кв.36, фактично мешкає в м. Алчевськ Луганської області.

Судове засідання відбудеться 18 березня 2021 року о 10:00 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб.218.

Суддя Рябуха Ю.В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 3 березня 2021 р. № 174 
Київ

Про затвердження Порядку оплати витрат, 
пов’язаних із здобуттям дітьми працівників 

дипломатичної служби, направлених  
у довготермінове відрядження, дошкільної  

та загальної середньої освіти
Відповідно до частини другої статті 34 Закону України «Про дипломатичну служ-

бу» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівни-

ків дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної 
та загальної середньої освіти, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 322 «Про затвер-

дження Порядку оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників диплома-
тичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної та загальної 
середньої освіти» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 32, ст. 1149);

пункт 1 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міні-
стрів України від 27 березня 2019 р. № 322 і від 17 квітня 2019 р. № 333, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 60 (Офіційний ві-
сник України, 2020 р., № 14, ст. 576).

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2021 р. № 174
ПОРЯДОК 

оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників  
дипломатичної служби, направлених у довготермінове  
відрядження, дошкільної та загальної середньої освіти

1. Цей Порядок визначає механізм оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дитиною 
віком від одного до 18 років працівника дипломатичної служби, направленого у дов-
готермінове відрядження, або дитиною віком від одного до 18 років іншого з подруж-
жя, які перебувають разом з подружжям у довготерміновому відрядженні, дошкільної 
та загальної середньої освіти у закладах освіти на території держави розміщення закор-
донної дипломатичної установи України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах Украї-
ни «Про дипломатичну службу», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну за-
гальну середню освіту».

3. Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служ-
би дошкільної та загальної середньої освіти, здійснюється за рахунок коштів держав-
ного бюджету, що передбачаються для функціонування закордонних дипломатичних 
установ України, а дітьми працівників апарату військових аташе та апарату представ-
ника Міноборони при закордонних дипломатичних установах України (далі — праців-
ники апарату військових аташе) — за рахунок коштів державного бюджету, що перед-
бачаються для функціонування уповноваженого органу Міноборони, що забезпечує 
діяльність апарату військових аташе та апарату представника Міноборони при закор-
донних дипломатичних установах України (далі — уповноважений орган Міноборони).

Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби 
дошкільної та загальної середньої освіти, здійснюється шляхом перерахування коштів 
з рахунків закордонних дипломатичних установ України (для працівників апарату вій-
ськових аташе — з банківського рахунка апарату військових аташе) на рахунок закла-
ду освіти на підставі оригіналів документів, що підтверджують надання закладом осві-
ти освітніх послуг дитині працівника (договір, рахунок-фактура тощо). Такі документи 
повинні містити деталізацію витрат на освітні послуги.

Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служ-
би дошкільної освіти, здійснюється для дітей віком від одного до шести (семи) років.

У разі коли протягом навчального року у відповідному закладі дошкільної освіти 
держави перебування закордонної дипломатичної установи дитині працівника дипло-
матичної служби виповнюється сім років, оплата витрат, пов’язаних із здобуттям та-
кою дитиною дошкільної освіти, здійснюється за поточний навчальний рік у повно-
му обсязі.

Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби 
загальної середньої освіти, здійснюється для дітей віком від шести (семи) до 18 років.

У разі коли протягом навчального року у відповідному закладі загальної середньої 
освіти держави перебування закордонної дипломатичної установи дитині працівника 
дипломатичної служби виповнюється 18 років, оплата витрат, пов’язаних із здобут-
тям такою дитиною загальної середньої освіти, здійснюється за поточний навчальний 
рік у повному обсязі.

Підлягають оплаті витрати працівника дипломатичної служби на сплату реєстрацій-
них, вступних внесків і зборів, без яких неможливе здобуття відповідної освіти, а також 
на придбання навчальних підручників та посібників відповідно до наданого закладом 
освіти переліку необхідних навчальних підручників та посібників згідно із затвердже-
ною освітньою програмою та на підставі оригіналів рахунків.

4. Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби 
дошкільної освіти, здійснюється у розмірі фактичної суми таких витрат, але не більше 
3000 доларів США за навчальний рік на одну дитину.

Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби 
загальної середньої освіти, здійснюється у розмірі фактичної суми таких витрат, але не 
більше 6000 доларів США за навчальний рік на одну дитину.

Витрати понад зазначені граничні суми оплачуються працівниками дипломатичної 
служби за власний рахунок.

Гранична сума оплати витрат працівників дипломатичної служби на придбання на-
вчальних підручників та посібників на рік не може перевищувати 10 відсотків гранич-
них сум витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми дошкільної та загальної середньої осві-
ти, визначеної абзацом першим та другим цього пункту.

5. Оплата витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби 
дошкільної та загальної середньої освіти, не здійснюється за рахунок коштів держав-
ного бюджету в містах, в яких наявна можливість здобуття освіти на безоплатній осно-
ві англійською або іспанською, або німецькою, або французькою мовою, або однією з 
мов слов’янської групи (крім міст, які розташовані в державах із складною безпековою 
ситуацією, санітарно-гігієнічними умовами, що створюють загрозу життю та здоров’ю 
дітей, а також державах, у закладах освіти яких обов’язкова освітня програма включає 
предмети, пов’язані з релігією).

За рахунок бюджетних коштів також не підлягають оплаті витрати, пов’язані із:
здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби дошкільної та загальної се-

редньої освіти у закладах освіти держави-агресора, у тому числі в закладах освіти, що 
утримуються такою державою за межами її території;

оформленням документів для зарахування дітей до закладів дошкільної та загаль-
ної середньої освіти;

сплатою заставних сум за навчальне обладнання;
придбанням художньої літератури та літератури для позакласного читання;
придбанням спеціального одягу або шкільної форми;
харчуванням дітей у закладах освіти;
проведенням медичного огляду дітей;
перебуванням дітей у групах подовженого дня;
навчанням понад обсяг обов’язкової освітньої програми;
відвідуванням екскурсій, культурних, спортивних та позашкільних заходів.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 24 лютого 2021 р. № 176 
Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи  
з питань  повернення активів збанкрутілих банків
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих 

банків у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань повернення акти-

вів збанкрутілих банків, що додається.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2021 р. № 176
СКЛАД 

міжвідомчої робочої групи з питань повернення  
активів збанкрутілих банків

Прем’єр-міністр України, голова міжвідомчої робочої групи
Голова Національного банку, заступник голови міжвідомчої робочої групи (за згодою)
Міністр юстиції, заступник голови міжвідомчої робочої групи
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Заступник Міністра внутрішніх справ
Голова Держфінмоніторингу
Генеральний прокурор (за згодою)
Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)
Директор Національного антикорупційного бюро (за згодою)
Директор — розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2021 р. № 176
ПОЛОЖЕННЯ 

про міжвідомчу робочу групу з питань  
повернення активів збанкрутілих банків

1. Міжвідомча робоча група з питань повернення активів збанкрутілих банків (далі — 
міжвідомча робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Мі-
ністрів України.

2. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами 
України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, при-
йнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та 
цим Положенням.

3. Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:
1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань повернен-

ня активів збанкрутілих банків;
2) визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, пов’язаних 

із поверненням активів збанкрутілих банків, зокрема розроблення стратегії повернення ак-
тивів збанкрутілих банків з визначенням плану дій її реалізації, включаючи підготовку про-
позицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань;

3) підготовка і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій та рекомендацій щодо 
шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, пов’язаних із поверненням ак-
тивів збанкрутілих банків.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних із повернен-

ням активів збанкрутілих банків;
2) розглядає пропозиції, зокрема пропозиції центральних органів виконавчої влади, з 

питань, пов’язаних із поверненням активів збанкрутілих банків;

3) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропо-
зиції та рекомендації.

5. Міжвідомча робоча група має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, 
необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів 
(за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тим-
часові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.
6. Посадовий склад міжвідомчої робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів 

України.
7. Міжвідомчу робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та 

вносить у разі потреби до нього зміни.
8. Формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання, що проводяться за рішен-

ням її голови.
Голова міжвідомчої робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання 

міжвідомчої робочої групи у режимі реального часу з використанням відповідних технічних 
засобів, зокрема Інтернету, або про участь члена міжвідомчої робочої групи в такому режи-
мі у засіданні міжвідомчої робочої групи. У зазначеному засіданні беруть участь члени між-
відомчої робочої групи, а також інші особи, визначені головою міжвідомчої робочої групи.

Засідання міжвідомчої робочої групи проводить її голова, а у разі його відсутності — 
один із заступників.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні міжвідомчої робочої групи та організа-
ційне забезпечення проведення засідання міжвідомчої робочої групи забезпечує її секретар.

9. Засідання міжвідомчої робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому при-
сутні (у разі проведення в режимі відеоконференції — беруть участь у ній) більш як поло-
вина її членів.

10. На своїх засіданнях міжвідомча робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з 
питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більш 
як половина присутніх на засіданні членів міжвідомчої робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи фіксуються у протоколі засідан-

ня, який підписується головуючим на засіданні і надсилається усім членам міжвідомчої ро-
бочої групи, а також Кабінетові Міністрів України.

Член міжвідомчої робочої групи, який не підтримує пропозиції і рекомендації, може ви-
класти у письмовій формі не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дня проведення 
засідання свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації міжвідомчої робочої групи можуть бути реалізовані шля-
хом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконав-
чої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міжві-
домчої робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24 лютого 2021 р. № 145-р 
Київ

Про внесення змін до Стратегії інтегрованого 
управління кордонами на період до 2025 року

Внести до Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 687 
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2472), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2021 р. № 145-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до Стратегії інтегрованого управління  

кордонами на період до 2025 року
1. У розділі «Мета Стратегії»: 
1) друге речення абзацу першого після слів «Стратегія спрямована на» доповни-

ти словами «виконання завдань Стратегії національної безпеки України, затвердже-
ної Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392, та»;

2) доповнити розділ абзацом такого змісту:
«Зважаючи на європейську та євроатлантичну інтеграцію України, ключовим ре-

зультатом Стратегії є готовність та спроможність до охорони зовнішніх кордонів ЄС 
в межах державного кордону України після набуття повноправного членства в ЄС.».

2. У розділі «Стратегічні цілі та завдання з реалізації державної політики у сфері 
інтегрованого управління кордонами» у стратегічній цілі 2 підрозділу «Охорона кор-
дону поза пунктами пропуску»: 

1) завдання 1 доповнити абзацом такого змісту:
«удосконалення інженерно-технічного облаштування державного кордону шля-

хом прийняття та реалізації відповідних нормативно-правових актів.»;
2) доповнити завданням 5 такого змісту:
«Завдання 5. Забезпечення готовності до охорони українсько-російської ділянки 

державного кордону в межах окремих районів Донецької та Луганської областей піс-
ля відновлення контролю над ним, а саме планування заходів з відновлення охоро-
ни українсько-російської ділянки державного кордону в межах окремих районів До-
нецької та Луганської областей.».

ОГОЛОШЕННЯ
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ОГОЛОШЕННЯ

Телефони відділу рекламної інформації: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформація Національної академії педагогічних наук 
України про використання коштів Державного  

бюджету України за 2020 рік
Метою діяльності Національної академії педагогічних наук України є здій-

снення прогностичної наукової діяльності та участь у розробленні наукової 
політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супрово-
дження всіх освітніх рівнів. Завдання, спрямовані на досягнення мети: 

— організація та виконання фундаментальних і прикладних наукових до-
сліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження їх результатів 
в освітню та інші види соціальної практики;

 — підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів ви-
щої кваліфікації;

— зберігання наукового об’єкту  «Документи педагогіко-психологічного 
та історико-культурного напряму 19-20 століття (1850—1917), що становить 
національне надбання»; 

—забезпечення бібліотечного обслуговування користувачів (у т. ч. дис-
тантних), підприємств і організацій на всіх носіях інформації, забезпечення 
оперативного доступу користувачів до інформаційних ресурсів;

—організація планування та моніторинг діяльності установ НАПН України;
 — підвищення кваліфікації кадрів, організація підготовки здобувачів ба-

калаврського, магістерського рівнів вищої освіти.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (із зміна-

ми) Національній академії педагогічних наук України затверджено бюджетні 
призначення за загальним фондом у сумі 215281,2 тис. грн, за спеціальним 
фондом (власні надходження бюджетних установ)  кошторис з урахуванням 
внесених змін — 26322,2 тис. грн Касові видатки за загальним фондом ста-
новили 215160,8 тис. грн, за спеціальним фондом — 24631,5 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 «Наукова і організаційна діяльність 
Президії НАПН України» на 2020 р. затверджено видатки за загальним фон-
дом у сумі 22414,5 тис. грн, за спеціальним фондом — 946,1 тис. грн, касо-
ві видатки за загальним фондом становили 22295,8 тис. грн, за спеціальним 
фондом — 719,2 тис. грн За рахунок коштів зазначеної бюджетної програми 
здійснювалася виплата довічної плати за звання дійсним членам (академі-
кам) та членам-кореспондентам (7104,0 тис. грн), утримувався апарат Пре-
зидії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 «Наукова і науково-технічна діяль-
ність у сфері освіти, педагогіки і психології» на 2020 р. затверджено видат-
ки за загальним фондом у сумі 163558,6 тис. грн, за спеціальним фондом 
— 9420,7 тис. грн, касові видатки за загальним фондом становили 163558,6 
тис. грн, за спеціальним  фондом — 8262,0 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2020 р. кошти загального фонду ви-
користовувалися за наступними напрямами: проведення фундаментальних 
досліджень — 68945,0 тис. грн; прикладних досліджень — 81662,2 тис. грн; 
підготовку наукових кадрів — 6593,3 тис. грн; фінансову підтримку науково-
го об’єкту, що становить національне надбання — 35,0 тис. грн, забезпечен-
ня доступу до науково-технічної інформації та наукової літератури на всіх ви-
дах носіїв — 6323,1 тис. грн, із них на забезпечення діяльності Державної на-
уково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського — 5018,8 
тис. грн (26865 відвідувачів наукової бібліотеки протягом року), випуск елек-
тронних та друкованих видань (наукової, виробничо-практичної, навчальної 
та довідкової продукції) — 1144,1 тис. грн (видано 104 од.).

Виконання наукових досліджень у 2020 р. здійснювалося в 12 наукових 
установах НАПН України. Забезпечено виконання 43 фундаментальних та 60 
прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософ-
ських наук; кількість публікацій та цитувань наукових установ у Scopus та ін-
ших наукометричних базах даних — 893 од. 

У 2020 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 18 осіб, у 
тому числі за загальним фондом 17 за загальним фондом; випуск аспірантів 
без відриву від виробництва становив — 16 осіб, у тому числі за загальним 
фондом — 3, за спеціальним фондом — 13; випуск докторантів становив 19 
осіб, у тому числі за загальним фондом — 9, за спеціальним фондом — 10. 

У 2020 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 8 осіб, у 
тому числі за загальним фондом — 6, за спеціальним фондом — 2; прийом 
аспірантів без відриву від виробництва становив 40 осіб за спеціальним фон-
дом; прийом докторантів становив 5 осіб, у тому числі за загальним фондом 
— 2, за спеціальним фондом — 3.

За бюджетною програмою 6551060 «Підготовка кадрів та підвищення 
кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої 
освіти» у 2020 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 29308,1 
тис. грн, за спеціальним фондом — 15955,4 тис. грн, касові видатки за за-
гальним фондом становили 29306,4 тис. грн, за спеціальним фондом — 
15650,3 тис. грн Видатки загального фонду становили: на підвищення ква-
ліфікації — 28776,6 тис. грн; на підготовку науково-педагогічних кадрів — 
529,8  тис. грн. 

У 2020 р. за бюджетною програмою 6551060 здійснено випуск: слухачів 
курсів підвищення кваліфікації чисельністю 8111 осіб, у тому числі за за-
гальним фондом — 4977, за спеціальним фондом — 3134; студентів зао-
чної форми навчання за спеціальним фондом — 375 осіб; студентів денної 
форми навчання за спеціальним фондом — 47 осіб; аспірантів без відриву 
від виробництва 10 осіб, у тому числі за загальним фондом — 1, за спеціаль-
ним фондом — 9; аспірантів з відривом від виробництва 6 осіб, у тому числі 
за загальним фондом — 2, за спеціальним фондом — 4.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних 
наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2020 
р. відбудеться 12 березня 2020 р. у приміщенні конференц-залу НАПН Укра-
їни (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Дубілет Олександр Валерійович, 25.10.1962р.н., що зареє-

стрований за адресою : м. Дніпро, вул. (Дзержинського) Вернадського, 33 г, 
кв. 10, фактично проживає за адресою : м. Дніпро, вул. Дольніка Архітекто-
ра, 15, кв. 7, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися «15» березня 2021 року о «10» год. «00» хв. до Національно-
го антикорупційного бюро України за адресою : м. Київ, вул. Василя Сури-
кова, 3, кабінет №437, тел. 363 97 17, для участі у проведенні допиту в якос-
ті підозрюваного у кримінальному провадженні №12017040000000531 від 
06.03.2017. 

Відповідно до статті 138 КПК України поважними причини неприбуття 
особи на виклик є : 1) затримання, тримання під вартою або відбування по-
карання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-
вого рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-
хійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці прожи-
вання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров›я у зв›язку з ліку-
ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-
би на виклик.

Згідно зі статтею 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, 
свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого 
судді, суду. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід. За злісне 
ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену за-
коном. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Старший детектив Національного бюро
Першого відділу детективів
Другого підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів
Національного антикорупційного 
бюро України               О.М. Кривоспицький

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка Бичихіна Олена Анатоліївна, 08.05.1972р.н., що зареєстрова-

на та фактично проживає за адресою : м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 
147, кв. 42, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися «15» березня 2021 року о «14» год. «00» хв. до Національного 
антикорупційного бюро України за адресою : м. Київ, вул. Василя Сурикова, 
3, кабінет №437, тел. 363 97 17, для участі у проведенні допиту як підозрю-
ваного у кримінальному провадженні №12017040000000531 від 06.03.2017. 

Відповідно до статті 138 КПК України поважними причини неприбуття 
особи на виклик є : 1) затримання, тримання під вартою або відбування по-
карання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судо-
вого рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-
хійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці прожи-
вання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з ліку-
ванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або 
серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про 
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-
би на виклик.

Згідно зі статтею 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, 
свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, 
щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Ко-
дексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання 
ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не 
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого непри-
буття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб — у випадку неприбуття на виклик слідчого 
судді, суду. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підо-
зрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід. За злісне 
ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену за-
коном. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 
слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 
два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Старший детектив Національного бюро
Першого відділу детективів
Другого підрозділу детективів
Головного підрозділу детективів
Національного антикорупційного 
бюро України      О.М. Кривоспицький

СУД ПОСТАНОВИВ:
Касаційну скаргу Ющенка Ю.О. задовольнити частково.
Постанову Апеляційного суду м. Києва від 06 червня 2018 року скасувати.
Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 29 січня 2018 року в 

частині стягнення із Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрегат» на 
користь Ющенка Ю.О. суми компенсації в розмірі 2 387 720,00 грн замість 
відшкодування збитків або стягнення доходу змінити шляхом стягнення із 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрегат» на користь Ющенка 
Ю.О. суми компенсації в розмірі 100 000,00 грн замість відшкодування збит-
ків або стягнення доходу.

Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 29 січня 2018 ро-
ку в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Фрегат» 
використовувати без письмового дозволу Ющенка Ю.О. фотографічні тво-
ри: «Човники», «Причал» та «Готель»; стягнення з Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Фрегат» на користь Ющенка Ю.О. суми моральної шкоди 
у розмірі 5 000,00 грн; зобов’язання Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Фрегат» протягом одного місяця з дня набрання рішенням суду у цій 
справі законної сили, за власний рахунок, опублікувати в газеті «Урядовий 
кур’єр» дані про допущені ним порушення майнових та немайнових автор-
ських прав Ющенка Ю.О. залишити в силі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фрегат» на ко-
ристь Ющенка Ю.О. витрати зі сплати судового збору за подання касаційної 
скарги у розмірі 9 347,60 грн

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її 
прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

(З постанови Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду від 
11.11.2020 р. у справі № 755/22219/14)

Інформація Національної академії аграрних наук України  
про виконання Державного бюджету України за 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік» Національній академії аграрних наук України затверджено бюджетні 

призначення за загальним фондом у сумі 517880,7 тис. грн Касові видат-

ки за загальним фондом становили 517542,8 тис. грн За спеціальним фон-

дом затверджено план власних надходжень на 2020 рік з урахуванням вне-

сених змін  у сумі 780121,3 тис. грн ( в тому числі фінансування — залишок 

на початок року — 34353,9 тис. грн), фактичні надходження — 738229,6 

тис. грн З них за джерелами надходжень: за послуги, що надаються устано-

вами згідно з їх основною діяльністю 206028,0 тис. грн; від додаткової (гос-

подарської) діяльності — 468200,6 тис. грн; від оренди майна бюджетних 

установ — 50326,6 тис. грн; від реалізації в установленому порядку майна 

— 811,9 тис. грн; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків — 

10580,8 тис. грн; інші надходження — 2281,7 тис. грн. Касові видатки ста-

новили  720441,7 тис. грн.  

За бюджетною програмою КПКВК 6591020 «Наукова і організаційна ді-

яльність Президії Національної академії аграрних наук України» затвердже-

но обсяги асигнувань на 2020 рік за загальним фондом у сумі 39120,2 тис. 

грн, касові видатки становили 38794,4 тис. грн. Кошти загального фонду 

використовувалися за наступними напрямами: наукова і організаційна ді-

яльність Президії НААН — 29769,4 тис. грн; виплати дійсним членам (ака-

демікам) НААН та член — кореспондентам НААН — 9025,0 тис. грн За спе-

ціальним фондом затверджено план власних надходжень на 2020 рік з ура-

хуванням внесених змін 660,0 тис. грн, фактичні надходження — 56,7 тис. 

грн, касові видатки — 165,0 тис. грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Наукова і науково-техніч-

на  діяльність у сфері агропромислового комплексу», затверджено обсяги 

асигнувань на 2020 рік за загальним фондом у сумі 456420,3 тис. грн, касо-

ві видатки становили 456418,2 тис. грн. Кошти загального фонду викорис-

товувалися за наступними напрямами: фундаментальні наукові досліджен-

ня — 294580,7 тис. грн, прикладні наукові та науково-технічні розробки —  

130953,8 тис. грн, підготовка наукових кадрів — 26963,4 тис. грн, розвиток 

наукової інфраструктури НААН  (підготовка до друку та випуск наукових ви-

дань)  — 3638,2 тис. грн, збереження та розвиток об’єктів, що становлять 

національне надбання — 282,1 тис. грн.

Середньорічна чисельність аспірантів у 2020 році становила 472 особи з 

27 спеціальностей, докторантів — 27 осіб із 8 спеціальностей. У 2020 році 

прийом аспірантів   становив 87 осіб, прийом докторантів 11 осіб, заверши-

ли навчання 103 особи, з них 61 —  з відривом від виробництва, випуск док-

торантів становив 15 осіб. Крім того, забезпечується постійна співпраця на-

укових установ Академії з вищими навчальними закладами з питань підго-

товки фахівців шляхом створення спільних кафедр або їхніх філій.

За КПКВК 6591060 середньорічна кількість штатних одиниць, які отриму-

вали заробітну плату за рахунок коштів загального фонду державного бю-

джету, становила 4236 осіб. Середньомісячна заробітна плата одного пра-

цівника наукової установи за рахунок коштів загального фонду —  6924 грн  

За спеціальним фондом  план власних надходжень за КПКВК 6591060  

на 2020 рік затверджено з урахуванням внесених змін —  770312,3 

тис. грн, фактичні надходження — 729677,0 тис. грн, касові видатки —  

712172,1 тис. грн. 

За бюджетною програмою КПКВК 6591100 «Збереження природно -за-

повідного фонду в біосферному заповіднику «Асканія — Нова» на 2020 рік 

затверджено видатки за загальним  фондом у сумі 22340,2 тис. грн, касо-

ві видатки — 22330,2 тис. грн За спеціальним фондом затверджений план 

власних надходжень на 2020 рік з урахуванням внесених змін становив 

9149,0 тис. грн, фактичні надходження — 8495,9 тис. грн, касові видатки 

— 8104,6 тис. грн.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Національ-

ної академії аграрних наук України за 2020 рік відбудеться 17 березня 2021 

року у приміщенні НААН (вул. Михайла Омеляновича — Павленка,9 (Суво-

рова), початок о 10 год.). 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 7 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4  -9 +1  +6 Черкаська -4  -9 +1  +6
Житомирська -4  -9 +1  +6 Кіровоградська -4  -9 +1  +6
Чернігівська -4  -9 0  +5 Полтавська -4  -9 +1  +6
Сумська -5  -10 0  +5 Дніпропетровська -4  -9 +1  +6
Закарпатська -4  -9 +3  +8 Одеська -2  -7 +3  +8
Рівненська -3  -8 +1  +6 Миколаївська -2  -7 +3  +8
Львівська -3  -8 +2  +7 Херсонська -2  -7 +3  +8
Івано-Франківська -3  -8 +2  +7 Запорізька -2  -7 +3  +8
Волинська -3  -8 +1  +6 Харківська -6  -11 0  +5
Хмельницька -3  -8 +2  +7 Донецька -6  -11 0  +5
Чернівецька -3  -8 +3  +8 Луганська -6  -11 0  +5
Тернопільська -3  -8 +2  +7 Крим -1  -6 +2  +7
Вінницька -4  -9 +1  +6 Київ -5  -7 +2  +4

Укргiдрометцентр

Укрпошта вводить в обіг 
перші в історії України 
марки у жанрі ню

ФІЛАТЕЛІЯ. 5 березня 
світ побачили перші укра-
їнські поштові марки з ого-
леними тілами у жанрі ню 
із серії «Її величність жін-
ка». Перший випуск прикра-
сять роботи Тараса Шевчен-
ка «Одаліска» з фондів На-
ціонального музею Тара-
са Шевченка та українсько-
го художника-сучасника Ан-
дрія Чебикіна «Енергія ІІ» з 
фондів Національного ху-
дожнього музею України. 
Тираж кожної марки –– 130 
тисяч примірників. До марок 
випущено конверти «Пер-
ший день» та картки для 
картмаксимумів.

В Укрпошті вірять, що но-
ва серія марок не тільки по-
повнить колекції українських 
філателістів, ставши одним 
з найулюбленіших вишука-

но-пікантних експонатів, а й 
додасть художньої естети-
ки поштовим відправленням. 
Адже жіноча краса, проне-
сена крізь віки і змальована 
найвидатнішими митцями, 
здатна зачарувати і надихну-
ти на написання кількох щи-
рих рядків від руки.

Фішкою цього весняно-
го поштового випуску стане 
співпраця національного по-
штового оператора й укра-
їнського бренда OLIZ, який 
випустить нову колекцію жі-
ночих шовкових хусток, на-
тхнену роботами Кобзаря 
і красою поштових марок. 
Частину коштів із продажу 
цієї  колекції буде спрямова-
но на розвиток Національ-
ного музею Тараса Шевчен-
ка, повідомляє пресслужба 
Укрпошти.

Речовини, що блокують 
COVID-19, відкрили 
німецькі дослідники

Орест ГОРЯНСЬКИЙ  
для «Урядового кур’єра»

ЛІКИ ВІД КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ? Німецьким науковцям 
вдалося виявити два сімейства активних речовин, здатних блоку-
вати реплікацію коронавірусу, тобто його розмноження у клітинах. 
Домогтися припинення цього процесу можливо, якщо заблокувати 
спеціальний фермент –– протеазу. Саме вона розщеплює пептид-
ний зв’язок між амінокислотами в білках. Із цих дрібних частинок зго-
дом і утворюються нові клітини вірусу.

Ґрунтуючись на цьому механізмі, хіміки-фармацевти з Боннського 
університету виявили інгібітори протеази коронавірусу. Роботу про-
водили в межах міждисциплінарної програми «Життя і здоров’я». Її 
підсумки опубліковано в науковому журналі Angewandte Chemie. Ав-
тори дослідження провели високопродуктивний скринінг потенцій-
них молекул-інгібіторів. Вони виявили два класи сполук, які блоку-
ють роботу протеази. Тож науковці отримали синтезовані речовини, 
дієвість яких підтвердили лабораторні експерименти.

«Деякі сполуки мають додатковий ефект: вони пригнічують люд-
ський фермент, який допомагає вірусу проникати у клітини організ-
му», –– додав один з авторів дослідження професор Кріста Мюллер 
з фармацевтичного інституту Боннського університету.

Зміцнити імунітет допоможе спорт
Ярослав САДОВИЙ, 

«Урядовий кур’єр»

РЕЦЕПТ ЗДОРОВ’Я. Фізич-
ні вправи діють передовсім на 
м’язи –– навантаження діста-
ється їм. Але м’язи опираються 
на кістки, тобто кістки теж ма-
ють відчувати ефект від фітне-
су. А це не мертва маса, в них 
є живі клітини, кровоносні суди-
ни, мозок. Кістковий мозок –– 
будинок для стовбурових клі-
тин крові, де утворюється імуні-
тет. Чи можуть фізичні вправи, 
діючи через кістки, вплинути на 
імунітет?

Співробітники Південно-за-
хідного медичного центру Уні-
верситету Техасу в Nature пи-
шуть, що все так і є. Вони 
з’ясували, що в кістках із зо-
внішнього боку кровоносних су-
дин, які йдуть у кістковий мозок, 
є особливі стовбурові клітини. З 
них утворюються клітини кістко-
вої тканини, що виділяють чин-
ники росту –– спеціальні білки, 
які стимулюють ріст кровотвор-
них клітин кісткового мозку. Як-
що у кісткових стовбурових клі-
тинах відімкнути ген одного з 
чинників росту, який діє на клі-
тини –– попередники імунних, 
то імунітет гірше реагуватиме 
на бактеріальні інфекції.

З віком кількість цих особли-
вих кісткових стовбурових клі-
тин зменшується, як і кількість 

попередників імунних клітин. 
Але якщо кістка відчуває на-
вантаження, то і тих, й інших по-
більшає. У стовбурових кліти-
нах кістки є рецепторний білок 
Piezo1, який реагує на механіч-
не напруження. За допомогою 
Piezo1 стовбурові клітини кіст-
ки відчувають фізичне наван-
таження, від чого кістка зміцню-
ється, і в кістковому мозку стає 
більше імунних клітин-попере-
дників. Це ще одна з несподіва-
них функцій рецептора механіч-
ної напруги Piezo1. Від нього за-
лежить розмноження клітин епі-
телію і активність імунних клітин 
у легенях.

Експерименти проводили на 
мишах, які бігали в колесі і в 
яких кістки і кістковий мозок ре-
агували на навантаження –– чи 
не реагували, якщо у них відми-
кали ген Piezo1, або ген чинни-
ка росту. 

Якщо підсумки цих дослі-
джень поширювати на людей, 
то виходить, що простимулюва-
ти імунітет можна на біговій до-
ріжці або ж просто зробивши 
тривалу прогулянку. Вірогідно, 
наш імунітет теж можна стиму-
лювати спортом, тільки потріб-
но зрозуміти, яких зусиль по-
трібно докладати. 

Нагадаємо, що фізичні впра-
ви корисні не тільки м’язам, 
кісткам, обміну речовин та іму-
нітету, а і мозку.

На підставі цього дослідження можна розробляти ліки із 
застосуванням виявлених речовин, однак потрібні клінічні 
випробування
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Кісткові стовбурові клітини під дією механічного 
навантаження стимулюють ріст імунних клітин у 
кістковому мозку

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 10 березня 2021 року

ДОВІДКОВО
Поштові марки, конверти та картки серії «Її величність жінка» ви-

пущено у співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка та На-
ціональним художнім музеєм України. Одну з поштових марок при-
крашає картина Тараса Шевченка «Одаліска», написана у 1840 ро-
ці у Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна ро-
бота Тараса Григоровича «Вірсавія», написана 1860 року. На дру-
гій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу «Енергія ІІ», яку на-
писав 1991 року Андрій Чебикін –– художник-графік, лауреат Націо-
нальної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до мар-
ки представлено ілюстрацію збірки «Зів’яле листя» Івана Франка 
авторства Андрія Чебикіна.

Кількість марок в одному марковому аркуші –– дев’ять (3х3). Ти-
раж кожної марки –– 130 000 примірників. Вартість маркового арку-
ша 81 гривня (дев’ять марок номіналом V, що еквівалентно 9 грив-
ням), конверта — 4 гривні, картки — 4 гривні. Вартість конвертів зі 
спецпогашенням та картмаксимумів становить 18,80 гривні.


	6_p1
	6_p2
	6_p3
	6_p4
	6_p5
	6_P6
	6_P7
	6_P8-36
	6_P37-45
	6_P46
	6_p47
	6_p48

