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Робоча група з відновлення та розвитку економіки

Мета: Відновлення економіки та стрімке економічне зростання

Візія: «Ми відбудуємо Україну як сильну, заможну, технологічну країну
й підпишемо Угоду про членство в Європейському Союзі у грудні 2024 року»
(Президент України Володимир Зеленський, 2022 рік)

1. Основні проблеми, які необхідно вирішити в межах
Плану відновлення за напрямом «Відновлення та розвиток
економіки»

1.1. Поточний стан економіки України 

Ключові показники довоєнної економіки
Економіка України упродовж останніх років, попри наявні вади сировинної

споживчої моделі розвитку, довела, що здатна тримати удар та адаптуватися до
суттєвих форс-мажорних обставин.

З 2014 року економіка України функціонувала в умовах гібридної війни рф
проти України та, виявивши відносну стійкість, швидко перейшла від фази кризи до
фази відновлювального зростання.

Довідково: За 2016–2019 роки ВВП України збільшився на 12% (за 2014–2015
роки скоротився на 15,8%).
Упродовж 2021 – на початку 2022 років економіка долала наслідки триваючої

пандемії COVID-19 і, ще не відновившись повністю після шоку гібридної війни,
розв’язаної РФ 2014 року, будучи ослабленою додатково пандемією, проте завдяки
антикризовим та стимулюючим програмам Уряду демонструвала успішну адаптацію
до функціонування в умовах обмежень, викликаних запобіжними заходами
карантину, а також здатність поглинати шоки зростання світових цін на енергоносії
та продовольство без порушення макростабільності та позитивної динаміки
розвитку.

Серед найбільш ефективних Урядових рішень, слід назвати:
● програми з підтримки бізнесу (бізнес отримав 65 млрд грн за програмою

«Доступні кредити 5-7-9%» та 6,5 млрд грн за карантинними
програмами);

● заходи із фінансової підтримки створення робочих місць (створено 400 тис.
нових робочих місць);

● ефективне управління держвласністю та приватизація, зокрема,
впроваджувалась реформа корпоративного управління на суб’єктах
господарювання державного сектору економіки, у тому числі в топ-15
держкомпаній, в результаті чого держава отримала десятки мільярдів
гривень у вигляді сплати дивідендів, понад 5 млрд грн надійшло до
держбюджету за рахунок активізації процесів приватизації.
Як наслідок – Україна завершила 2021 рік з рекордним ВВП у $200 млрд,

$6,7 млрд прямих іноземних інвестицій та зростанням на 34,7% експорту
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товарів на послуг. Все це дало змогу покращити добробут населення –
реальне зростання середньої номінальної заробітної плати штатних
працівників становило 10,5%, загалом реальні наявні доходи населення
збільшились на 4,3%.

Вплив війни на економіку
Унаслідок повномасштабної війни, розв’язаної рф, економіка України зазнала

змін.
Сукупно (за даними опитування «Advanter Group» станом на 10.06.2022 р.)

майже половина підприємств зупинені (18,7%) або майже зупинені (28,1%), загальні
прямі втрати МСБ оцінюються у 83 млрд доларів США, бізнес-активність
скорочується, а експортери стикаються з обмеженими можливостями через блокаду
портів – поточні логістичні маршрути покривають менше 20% експорту. Понад 10
млн українців (~25% населення) покинули свої домівки, у тому числі 7,5 млн виїхали
за кордон. У результаті щонайменше 3 млн українців уже втратили роботу, а 53%
населення ризикують її втратити (за даними ООН). Зростання рівня безробіття, за
приблизними оцінками, перевищило 30%. Рівень заробітної плати, за експертними
оцінками, знизився з 9 до 58% у різних сферах економічної діяльності, а
заборгованість із заробітної плати перевищила 3 млрд грн. Видатки бюджету зросли
майже вдвічі через збільшення витрат на оборону, підтримку бізнесу та гуманітарну
допомогу.

Найбільших втрат зазнають:
1) унаслідок руйнування виробничих потужностей – енергетика,

житлово-комунальна сфера, транспорт, металургія, нафтопереробна
промисловість, підприємства ОПК;

2) унаслідок фактичного зупинення інвестиційних проектів через надвисокі
інвестиційні ризики – будівництво, машинобудування;

3) унаслідок скорочення попиту населення, яке опиняється в окупації, в зоні
активних воєнних дій або вимушено покидає Україну (лише через міграцію
понад 7,5 млн громадян за межі країни недосформовано приблизно 20%
попиту), скорочується економічна активність у сфері послуг та окремих видах
промислової діяльності (готельно-ресторанний бізнес, а також сфери
економіки, які належать до креативних індустрій, зокрема: виробництво та
розповсюдження кіно- та відеофільмів, література й видавнича діяльність,
мистецтво, архітектура та дизайн, рекламні агентства, функціювання
театральних і концертних залів, музеїв, легка промисловість);

4) через зруйновану транспортну інфраструктуру, заблоковані порти,
запроваджені обмеження на транскордонні валютні платежі (крім платежів
за критичним імпортом) протягом трьох місяців війни втрачено понад 50%
експорту, що, враховуючи значну частку продукції агропромислового
комплексу в експорті України, також загрожує значною мірою світовій
продовольчій безпеці;

5) через звуження спектру вітчизняних товарів, дефіцит імпорту
енергоресурсів посилюється тиск на інфляцію та валютний курс).
Найбільший шок від повномасштабного вторгнення рф на територію

України припав на березень 2022 року. Мінекономіки з використанням
непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання оцінило падіння
ВВП у березні 2022 року на рівні 47–50% (до березня 2021 року), що
спричинило падіння за І квартал, за даними Держстату, на 15,1%.
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Втім уже станом на середину травня 2022 року можна говорити, що
економіка України продовжила функціонувати, незважаючи на
широкомасштабні воєнні дії в країні.

Окремі сфери економіки, такі як державне управління та оборона, банківська
сфера, інформаційно-комунікаційні технології, харчова промисловість, роздрібна
торгівля, а також сфера охорони здоров’я та освіти, продовжили діяльність. Завдяки
глибокому проникненню процесів діджиталізації тимчасова пауза в діяльності цих
секторів була нетривалою або загалом відсутня.

Уже у квітні на тлі зміни географії активності воєнних дій, поступового
повернення людей у свої домівки, формування нових логістичних маршрутів перелік
сфер, підприємства яких почали відновлювати свою активність, почав
розширюватись: додались щонайменше сільське господарство, транспорт,
будівництво.

Урядові програми підтримки та заходи щодо стабілізації
соціально-економічної ситуації під час воєнного стану

Відновленню активності бізнесу також сприяла запроваджена нова економічна
політика воєнного часу, основними елементами якої стали:

● програма релокації підприємств на безпечну територію;
● формування державного замовлення на продукцію;
● впровадження низки важливих рішень з дерегуляції;
● нова податкова політика, спрямована на зменшення фіскального

навантаження на підприємства;
● програми безвідсоткового кредитування для всіх сфер бізнесу;
● програма грошових виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

«єПідтримка».
Для підтримки населення було запроваджено програми надання компенсації

роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих ВПО та допомоги вимушеним
переселенцям; запроваджено компенсації сім’ям, які прихистили в себе
переселенців; забезпечено виплату всіх призначених субсидій, пільг та грошових
соціальних допомог; спрощено процедуру надання допомоги з безробіття та
реєстрацію безробітних в Державній службі зайнятості (ДСЗ) в умовах воєнного
часу.

Програми підтримки, запроваджені Урядом, пом’якшили шокові ефекти в
економіці, які виникли внаслідок повномасштабної війни. Відповідно до дослідження
стану МСБ в Україні, проведеного «Advanter Group», якщо в період 11.03–13.03.2022
р. повністю зупинили роботу 73,8% з опитаних підприємств, то в період
11.04–13.04.2022 р. таких було лише 21,6% (порівняно з 53,9% на початку ІІІ декади
березня), а за період 05.05–07.05.2022 – 20,6%. Водночас 15% підприємств не
змінили або збільшили обсяги робіт порівняно з 23.02.2022 р.

Як наслідок, за оцінками Мінекономіки, падіння ВВП у квітні-травні
2022 р. вже було меншим, ніж за березень, хоча, звичайно, в умовах війни, що
триває, все ще залишається досить значним – на рівні 41–44%.

Щодо цінової ситуації, то Уряд з перших днів війни:
1. Узяв під контроль питання стабілізації продовольчого забезпечення,

реалізував концепцію центрального замовлення для виробників харчових
продуктів, лікарських засобів та забезпечення фінансування через резервний
фонд, налагодив міжнародну співпрацю з гуманітарного постачання продукції.

2. Запровадив регулювання цін на комунальні послуги та низку товарів першої
необхідності для людей, зокрема, на основні продукти харчування (борошно,
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макаронні вироби, хліб, мʼясо, молоко тощо), певні групи лікарських засобів.
Крім того, здійснювались заходи щодо зниження вартості палива для
автомобілів, зокрема, введено новий порядок розрахунку граничних цін на
пальне, скасовано акциз на пальне й знижено ставки ПДВ з 20 до 7%, а також
обмежено ціни на преміальне пальне.

3. Скасував значну частину мит та ПДВ, розширив перелік товарів критичного
імпорту.
Зазначені заходи дали змогу уникнути системного дефіциту продукції та

розгортання потужних інфляційних процесів протягом березня. Водночас Уряд
реагує на поточні  виклики:

● з метою пожвавлення економічної активності з 19.03.2022 р. було послаблено
державне регулювання цін (знято вимогу щодо граничного рівня торговельної
надбавки (націнки) на окремі продукти харчування), спрощено процедуру
декларування цін з огляду на стабілізацію ситуації на споживчому ринку;

● враховуючи зростаючий запит на ринку палива, для уникнення дисбалансу
29.04.2022 р. прийнято рішення щодо внесення змін до порядку державного
регулювання цін на нафтопродукти – підвищено граничний рівень
торговельних надбавок, які дозволять вирішити актуальне питання дефіциту
пального на ринку.
Такі дії створили більше простору для зростання цін, проте це вимушена

плата за розширення доступності товарів на ринку, який почав проходити етап
адаптації до нових умов без жорсткого втручання держави. І цей етап є досить
успішним. У квітні-травні споживча інфляція уповільнилась до 3,1 та 2,7% відповідно
з 4,5% у березні.

Отже, незважаючи на всі складнощі, Україні в умовах війни вдалось
зберегти відносну макроекономічну стабільність та подолати масштабну
зупинку виробництва і відплив трудових ресурсів, спричинений
переміщенням людей до безпечних місць, та, фактично, повернути ці процеси
у зворотному напрямку.

1.2. Ключові виклики
Війну не закінчено, тому бізнес та наші громадяни й далі відчуватимуть її

негативний вплив. У разі якщо війна триватиме до кінця 2022 року, 30% українців
можуть опинитись за межею бідності. Відповідно до прогнозних оцінок, падіння ВВП
на кінець року може скласти 30–35%. Дефіцит бюджету за підсумками року може
перевищити 35 млрд доларів США. Загальні прямі та непрямі збитки української
економіки вже досягли 600 млрд доларів США й далі зростатимуть.

Воєнні виклики, на які Україні необхідно дати відповідь у найближчий час:
1) повна або часткова зупинка або банкрутство комерційних компаній через

зруйновані потужності, втрату та звуження ринку збуту в Україні, а також за її
межами, невиконані зовнішні контракти, в тому числі через валютні
обмеження;

2) високий рівень безробіття, масовий відтік кадрів за межі країни та ризик
неповернення значної частини громадян України, які виїхали за кордон в
пошуках тимчасового притулку від збройної агресії;

3) зміна балансу робочої сили за регіонами;
4) заблоковані порти й вузька логістика, що й надалі стримуватимуть розвиток

експорту;
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5) руйнування ланцюгів постачання сировини та готової продукції;
6) зниження активності банків та заморожування інвестиційних проектів.

Виклики, успадковані через вади української економіки мирного часу, на
які також доведеться давати відповідь, відбудовуючи та розбудовуючи нову
українську економіку, яка матиме високі характеристики сталості, європейської
інтегрованості й економічної незалежності:

1) сировинна модель розвитку, що формує непаритетний
зовнішньоекономічний обмін та стримує економічне зростання;

2) немодернізована (недоінвестована) економіка, що знижує
конкурентоспроможність виробництв через збереження значної матеріало-,
енергоємності продукції;

3) низька диверсифікація постачання енергоресурсів за країнами походження;
4) надмірні й застарілі регулювання та обтяжливі процедури отримання

державних послуг бізнесом;
5) надмірне фіскальне навантаження на бізнес і населення (на рівні понад 45%

ВВП);
6) обмежений доступ до кредитних та бюджетних ресурсів, особливо серед

МСБ;
7) низька здатність малих та середніх підприємств до експорту продукції;
8) значний спротив окремих суспільних інститутів економічним реформам;
9) архаїчне законодавство про працю, сформоване на радянських принципах

індустріальної економіки, які є вкрай неефективними в реаліях трансформації
економіки та умовах воєнного стану;

10)значний дисбаланс між попитом та пропозицією на ринку праці;
11)слабка спроможність державних інституцій до забезпечення дотримання

конкурентних умов;
12)значний тиск правоохоронних органів на бізнес.

Виклики, на які Україна має дати відповідь на шляху інтеграції до ЄС:
внутрішні:
1) відповідність Копенгагенському критерію приєднання: «Дієва ринкова

економіка» – надійно працююча ринкова економіка, що повністю відповідає
системі економічного управління Європейського Союзу;

2) створення умов для поглибленої економічної інтеграції з Європейським
Союзом та входження до Єдиного ринку ЄС;

зовнішні:
1) неодностайність політичної підтримки європейської перспективи України

серед держав – членів ЄС. Скептицизм вимагає додаткових
політико-дипломатичних зусиль на двосторонньому треку відносин;

2) необхідність завершення передвступних переговорів та підписання Угоди
про членство в межах поточної каденції Європейської Комісії (до грудня
2024);

3) тривалість процесу набуття членства, приблизно 10 років, що є
неприйнятним для України.

1.3. Ключові можливості
Україна має потенціал дати гідну відповідь на всі ці виклики – і нові, і

успадковані, і виклики на шляху інтеграції до ЄС. Весь період нашої боротьби за
незалежність із втратами, яких ми зазнали: людськими, виробничими, втратами
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ринків та традиційних партнерів, – не зруйнував економіку України. Втрачаючи
частину своїх традиційних переваг, ми набували нових.

Україна має сильні й усе ще збережені традиційні можливості для
розвитку:

1) доступна власна сировина, зокрема, руда та продукція рослинництва
(багатий родючий чорнозем та сприятливий клімат), збільшення
перероблення якої допоможе змінити сировинний характер економіки;

2) диверсифіковане виробництво, що дає змогу направити енергію зростання
одних галузей на розвиток та створення інших, а також модернізація якого в
багатьох секторах потребує не створення виробничих циклів «із нуля», а
лише переоснащення та розширення окремих ліній виробництва;

3) географічне розташування, що сприяє реалізації швидкої логістики й,
відповідно, експортного потенціалу до країн Європи;

4) високий інтелектуальний капітал країни, який у тісній кореляції з
виробництвом може забезпечити впровадження сучасних технічних,
технологічних інноваційних розробок;

5) доступна електроенергія за ціною нижче європейської зі значною часткою
«зеленої» енергетики.

Україна може набути в процесі післявоєнної відбудови, трансформації
та розвитку широкі можливості завдяки підтримці країн-партнерів:

1) вступ до ЄС, який може керувати зусиллями післявоєнної відбудови в
Україні;

2) поширення на Україну 4 свобод (критеріїв Європейського економічного
простору): вільний рух товарів; вільний рух послуг, вільний рух капіталів,
вільне переміщення робочої сили;

3) повна інтеграція України до ЄС, яка може сприяти посиленню стратегічного
домінування ЄС: стійкість через безпеку (обороноздатність, кібербезпека,
м’яка сила – політичні фактори, що впливають на економіку); сильніша
економіка (потенційна ймовірність переміщення азійського бізнесу в Україну,
диверсифікація ланцюгів постачання, скорочене плече постачання);
колективне ноу-хау (інноваційний хаб, людський капітал, європейська
єдність);

4) перспектива надходження значних ресурсів країн-партнерів у відбудову
економіки України, що сприятиме вирішенню питань модернізації виробничих
потужностей та зменшення матеріало- та енергоємності виробництва,
подовження ланцюгів створення доданої вартості на території України;

5) високий рівень ІТ-розвитку в широкому колі сфер економіки та динамічне
зростання креативних індустрій, які мають високий мультиплікатор доданої
вартості;

6) заміщення на зовнішніх ринках певних ніш, що належали росії та білорусі;
7) розвиток логістичних маршрутів через західний кордон, розбудова

альтернативної морським шляхам транспортної логістики експортних
постачань української продукції;

8) усунення технічних бар’єрів щодо української продукції шляхом
імплементації acquis ЄС та укладення з ЄС Угоди про оцінку відповідності та
прийнятність промислової продукції (АСАА);

9) інтенсивний промисловий розвиток на території Західної України, в тому
числі завдяки процесам релокації;

10)експорт електроенергії до ЄС (через ENTSO-E);
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11)досягнення енергетичної незалежності по газу та світлих нафтопродуктах;
12)розширення державних та міжнародних програм підтримки бізнесу (у тому

числі створення мікрокредитних та грантових ліній);
13)поширення сучасних та екологічних технологій виробництва та ведення

бізнесу, в тому числі серед МСБ;
14)створення умов для виникнення нового бізнесу, в тому числі через

реалізацію креативного та підприємницького потенціалу;
15)підвищення мобільності робочої сили;
16)розвиток підприємницької діяльності та впровадження нових активних

програм на ринку праці;
17)розширення доступу до ринків праці через розвиток міжнародної співпраці у

сфері зайнятості;
18)розвиток смартекономіки, інклюзивного ринку праці та ергономічних

робочих місць для осіб з інвалідністю.

1.4. Ключові обмеження економічного розвитку 
Війна обмежила потенціал частини традиційних та нових можливостей.
1. В Україні тривалий час зберігатимуться високі ризики як через

невизначений характер розвитку війни (наразі ніхто не знає, коли і як закінчиться
війна), так і через можливість відновлення воєнних конфліктів на території України
до моменту створення якісно нової надійно функціонуючої колективної системи
гарантування безпеки. Це стримуватиме вільний притік капіталу в українську
економіку.

2. Недостатнє верховенство права та пов’язаний із ним надмірно високий
країновий ризик значно підвищують необхідну мінімальну очікувану ставку доходу
на інвестиції та, відповідно, знижують інвестиційну привабливість

3. Успадкований із радянських часів надмірний рівень держави (частка
державних витрат у % до ВВП) обмежує економічне зростання. Водночас
можливості значного фіскального маневру обмежені історично безпрецедентним
рівнем державних витрат, що спричинила неспровокована війна рф проти України.

4. Колосальні фінансові витрати, яких зазнали держава Україна, кожний
громадянин і кожний підприємниць, додатково скоротили обмежені внутрішні
фінансові можливості як банківської системи, фондового ринку, так і державного
бюджету, що існували до війни. Вплив цього фактора триватиме до повного
економічного відновлення.

Серед інституційних обмежень вагомими будуть:
● низька лояльність до реформ працівників при активній позиції спротиву

профспілок, несприйняття профспілками змін та потреб сучасного ринку
праці, обмежені можливості працевлаштування осіб з інвалідністю, особливо
в умовах збільшення кількості молодих осіб з інвалідністю внаслідок війни;

● необхідність чіткого дотримання законодавства ЄС (acquis ЄС), повна
імплементація acquis ЄС в національне законодавство протягом
передвступного періоду, повне конституційне ембарго (конституційна
заборона) на прийняття рішень на рівні законів та підзаконних актів, які
суперечать законодавству ЄС.
Також існує потреба в «адаптованому» рішенні для процесу вступу України до

ЄС для вирішення конкретних проблем післявоєнної відбудови: фінансова
підтримка та інституційні інновації.

9



ПРОЕКТ

2. Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом
«Відновлення та розвиток економіки»

Занадто висока ціна, яку платить Україна за право бути незалежною
державою, змушує всіх змінитись – і українців, і світ. Змінюючись разом, ми змінимо
й українську економіку.

Наша мета: Відновлення економіки та стрімке економічне зростання.

Цілі: 
1. ВІДНОВЛЕННЯ: за 12 місяців з моменту завершення війни відновити

безпечне середовище для комфортного життя людей та ведення бізнесу в
Україні.

2. ЗРОСТАННЯ: забезпечити зростання ВВП України з $200 млрд у 2021 році до
$500 млрд у 2032 році та подальшу здатність економіки генерувати високі
темпи економічного зростання.

3. ЄВРОПА: досягти повної відповідності економічному критерію членства в
Європейському Союзі та стати повноправним членом ЄС. Максимально
поглибити економічні відносини з державами «Великої сімки» поза межами
ЄС.

Ключові реформи:
1. Структурна перебудова економіки шляхом прискореного розвитку

переробної промисловості (залучення інвестицій, нарощування експорту,
імпортозаміщення).

2. Розквіт МСБ завдяки дерегуляції, зниженню податкового навантаження,
розширенню доступу до знань, ринків, капіталу та створенню комфортних
умов для ведення бізнесу.

3. Реформа ринку праці шляхом запровадження ринкових засад відносин між
працівниками та роботодавцями.

4. Імплементація економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС.

5. Реформа управління державною власністю: приватизація та корпоративне
управління.

6. Реформа ринків, зменшення впливу монополій та деолігархізація економіки.
7. Реформа правоохоронних органів у сфері економічних злочинів.

2.1. Короткострокові завдання та заходи етапу «Економіка
воєнного часу: Все для перемоги!», червень – грудень 2022 р. 

Завдання 1.1. Максимально швидко відновити діяльність підприємств,
забезпечивши нарощування пропозиції на ринку.
Завдання 1.2. Спростити регуляторне середовище, розширити програми підтримки
бізнесу із фокусом на МСБ. 
Завдання 1.3. Підтримати бізнес в питаннях збереження та збільшення зайнятості,
стимулювати повернення громадян з-за кордону.
Завдання 1.4. Повноцінно запустити діяльність Бюро економічної безпеки як
ключового органу у сфері боротьби з економічними злочинами.
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Завдання 1.5. Започаткувати переговорний процес щодо членства України в ЄС та
продовжити інтеграцію України в економічний простір ЄС.

Цілі / завдання / заходи

Стратегічна ціль: ВІДНОВЛЕННЯ

Завдання 1.1. Максимально швидко відновити діяльність підприємств,
забезпечивши нарощування пропозиції на ринку

Захід 1.1.1. Надання державної портфельної гарантії на 100% покриття
кредиту на відновлення основних засобів, у т. ч. за рахунок міжнародних донорів.

● Підприємство, що відновлює майно, має право отримати беззаставний
кредит на відновлення зруйнованих основних засобів.

● Банк забезпечує власні ризики за наданим кредитом державною
портфельною гарантією на 100% виданої суми

Захід 1.1.2. Лізингова програма для виробничого обладнання:
● Програма фінансування придбання виробничого обладнання у лізинг під

5% на 7 років (грейс-період 6 міс.)

Захід 1.1.3. Релокація підприємств на територію безпечних областей України:
компенсація транспортних витрат, пріоритетне поселення співробітників, пільгове
кредитування за рахунок державного, місцевих і обласних бюджетів, грантова
допомога

Захід 1.1.4. Скасування обмежень щодо критичного імпорту: скасування
валютних обмежень щодо критичного імпорту з одночасним поверненням
податків на митниці у довоєнний стан

Захід 1.1.5. Впровадження політики закупівель товарів, робіт та послуг із
відновлення через  «Prozorro»:

● Всі закупівлі для відновлення, в т. ч. за кошти донорів, проводяться через
систему «Prozorro».

● В закупівлях за кошти донорів рекомендується застосовувати
преференційну поправку 15% до ціни пропозиції українських учасників

Захід 1.1.6. Створення платформи «Prozorro.Aid» для прямої допомоги
бізнесу від компаній / підприємців для відновлення діяльності (за аналогією із
системою peer2peer-кредитування).

Захід 1.1.7. Державне замовлення на виробництво та пільгове кредитування
закупівлі критично важливих видів машинобудівної продукції (будівельна техніка,
аграрне, транспортне машинобудування, шкільні автобуси тощо), державне
замовлення на виробництво товарів легкої промисловості для забезпечення
потреб ЗСУ

Захід 1.1.8. Скасування імпортних мит на сировину та товарно-матеріальні
цінності, які не виробляються в Україні або виробляються в кількості, значно
меншій від потреби галузей економіки, за переліком, визначеним КМУ
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Захід 1.1.9. Встановлення податкових та митних пільг для відновлення
зруйнованих / пошкоджених промислових підприємств, аналогічних до пільг
для учасників індустріальних парків: спрямування податку на прибуток у проєкти
з відновлення (протягом 10 років), скасування ПДВ та імпортного мита на нове
іноземне обладнання та комплектуючих до нього, здешевлення вартості
зовнішнього фінансування через надання державних гарантій, покриття частини
сплачених відсотків за кредитами

Захід 1.1.10. Продовження мораторію на застосування заходів
торговельного захисту при торгівлі українською продукцією (в т. ч.
металопродукцією) шляхом досягнення домовленостей з торговельними
партнерами

Захід 1.1.11. Організація прозорої роботи ринку деревини: доопрацювання (з
урахуванням пропозицій профільних асоціацій) і ухвалення проєкту Закону
України «Про ринок деревини» з метою першочергового забезпечення сировиною
вітчизняних переробників деревини

Захід 1.1.12. Підтвердження відповідності заготівлі деревини в Україні
вимогам регламенту EUTR:

● Проведення переговорів з Європейською Комісію (щодо гарантування їй,
що лісозаготівля відбувається згідно із затвердженими планами ведення
лісового господарства, ведеться нагляд за всіма процесами лісозаготівлі,
за видачею лісорубних квитків та ін.).

● Розроблення механізму, згідно з яким Держлісагентство надаватиме
доступ до даних з обмеженим доступом для третіх сторін (перевіряючих
організацій / аудиторів компаній) за офіційним запитом без можливості
подальшого поширення таких даних

Захід 1.1.13. Державна гарантія та/або страхування військового ризику:
● Підприємство, яке відновлює зруйноване виробництво, отримує державну

гарантію покриття витрат у випадку повторного руйнування внаслідок
бойових дій. Деталізовано в розділі групи «Функціонування фін. системи, її
реформування та розвитку» п. 2.1.1

Захід 1.1.14. Збільшення пропозиції на ринку автомобільних вантажних
перевезень. Збільшення власного автопарку Укрпошти на 700 вантажних
автомобілів для подолання дефіциту пропозиції на ринку міжміських вантажних
перевезень

Захід 1.1.15. Введення правила про продаж окремих видів сировини
добувними компаніями виключно на організованих товарних ринках
(біржах) в Україні:

● Внесення відповідних змін у Постанову КМУ про затвердження переліку
товарів, що підлягають продажу виключно на організованих товарних
ринках

Захід 1.1.16. Квотування та заборона експорту дефіцитної сировини з
України

Захід 1.1.17. Зниження ринкової сили операторів роздрібної торгівлі через
державне регулювання роздрібних продажів шляхом ухвалення профільного
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закону (з метою зменшення ринкової сили торгових мереж відносно
постачальників). Врегулювання термінів розрахунку за поставлену продукцію та
базових умов постачання

Захід 1.1.18. Підготовка до приватизації державних нестратегічних активів.
Затвердження переліку державних стратегічних активів. Спрощення та
пришвидшення процедури передачі активів підприємств від органів управління до
ФДМУ на основі чітких критеріїв, що унеможливлюють двозначність трактувань.
Ухвалення швидкої процедури продажу всіх інших активів із зобов’язанням щодо
відновлення роботи підприємства (з прив’язкою до зобов’язання щодо товарного
випуску на 3–5 років)

Захід 1.1.19. Централізація функції власника державних стратегічних
активів та укрупнення таких активів для підвищення ефективності управління
ними. Створення керуючої компанії з управління активами підприємства
відповідно до вимог ОЕСР, яка централізуватиме управління активами відповідно
до окремих галузей / дивізіонів. Позбавлення міністерств та відомств невластивої
їм функції управління бізнесами до кінця 2022 року. Припинення існування
організаційно-правової форми «державне підприємство»

Захід 1.1.20. Впровадження управління суб’єктами господарювання
державного сектору економіки відповідно до керівних принципів ОЕСР
щодо корпоративного врядування на підприємствах, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава. Прийняття змін до законодавства про управління
об’єктами державної власності та щодо вдосконалення корпоративного
управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є
держава, які, зокрема, передбачають: надання наглядовим радам повноважень
щодо призначення та звільнення керівника підприємства, затвердження
фінансових, інвестиційних та стратегічних планів підприємства

Захід 1.1.21. Оптимізація законодавства про процедури банкрутства з
метою адаптації до економіки воєнного часу:

● Особливості відкриття провадження й застосування процедур банкрутства
до боржників, юридичних та фізичних осіб, місцезнаходження та/або
майнові активи яких перебувають на тимчасово окупованій рф території.

● Особливості відкриття провадження й застосування процедур банкрутства
до боржників, юридичних та фізичних осіб, щодо яких вжито персональні
спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

● Особливості задоволення вимог як кредиторів осіб (юридичних та
фізичних), щодо яких вжито персональні спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції) у справі про банкрутство третіх осіб.

● Особливості банкрутства юридичних осіб, залучених до мобілізаційних
завдань (замовлень).

● Встановлення порядку заявлення вимог з відшкодування шкоди та/або
збитків, завданих боржнику, кредиторам, державі внаслідок збройної
агресії рф, у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

● Особливість банкрутства відсутніх державних підприємств та скасування
мораторію на банкрутство частини державних підприємств
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Завдання 1.2. Спростити регуляторне середовище, розширити програми
підтримки бізнесу із фокусом на МСБ

Захід 1.2.1. Впровадження ефективного регулювання через дерегуляцію на
засадах ризик-орієнтованого підходу:

● Поширення декларативного принципу започаткування бізнесу.
● Запровадження мораторію на перевірки, заміна інспекційних заходів

страхуванням аудитом.
● Перехід до перевірок виключно на основі ризик-орієнтованого підходу з

використанням програмних методів аналізу ризиків.
● Запуск масштабної дерегуляції.
● Створення основ для розвитку саморегулювання бізнесу

Захід 1.2.2. Розвиток порталу «Дія.Бізнес» як єдиного вікна та платформи з
необхідною інформацією для МСБ шляхом додаткового наповнення його
інформацією щодо підтримки бізнесу, збільшення кількості профільних
консультацій щодо ліцензування діяльності, нагляду / контролю, оприлюднення
актуальної інформації про підтримку з боку держави та міжнародних партнерів

Захід 1.2.3. Запровадження декларативного принципу для дозволів на всі
види будівельних робіт на промислових об’єктах у їхніх межах, а також на
будівельні роботи зі створення переробних підприємств у сільському
господарстві на землях сільськогосподарського призначення

Захід 1.2.4. Розвиток фінансових інструментів за попитом:
● Доступна іпотека 7-10-20 (під 7% річних із першим внеском 10% на 20

років), у т. ч. для стимулювання повернення найманих працівників.
● Доступне фінансування придбання комерційної нерухомості (фінансовий

лізинг)

Захід 1.2.5. Розвиток кросвзаємодії (твінінгу) між кластерами, громадами,
регіонами (всередині України та з країнами-союзниками) через кросплатформу

Захід 1.2.6. Надання банківських гарантій українським виробникам для
участі в міжнародних закупівлях. Деталізовано в розділі групи «Функціонування
фін. системи, її реформування та розвитку» п. 2.1.6

Захід 1.2.7. Запровадження програми мікрогрантів для МСБ (безповоротні) в
два транші:

● Перший – для покриття нагальних потреб для функціонування бізнесу.
● Другий – в разі створення нових робочих місць

Захід 1.2.8.  Розширення програми «5-7-9%» для цілей МСБ:
● Програма доступу до дешевого боргового капіталу.
● Довгострокове кредитування.
● Спрощення доступу МСБ до державної підтримки шляхом розширення

переліку суб’єктів підприємницької діяльності, на яких не поширюється
обмеження щодо її надання.

● Вдосконалення механізму надання державних гарантій МСБ.
● Таргетування програмою ключових для реконструкції секторів.
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Захід 1.2.9. Запровадження декларативного принципу реєстрації фізичної
особи підприємцем через спеціальний режим, при якому підприємець
реєструється за декларативним принципом і сплачує на місяць тільки за патент
фіксовану  суму (таксисти, ремонтники приміщень, доглядальниці та ін.)

Завдання 1.3. Підтримати бізнес в питаннях збереження та збільшення
зайнятості, стимулювати повернення громадян з-за кордону

Захід 1.3.1. Проєкт «є-Бронювання»:
● Онлайн-заявка на бронювання.
● Погодження Міноборони за 24 години.
● Принцип мовчазної згоди.
● Єдина база заброньованих працівників.
● Граничний відсоток призову з однієї компанії.
● Бронювання дефіцитних військових професій для керівних посад (не

більше 10% від складу компанії).
● Можливість бронювання для ФОПів, які протягом останніх 6 місяців

сплачували податки та ЄСВ.
● Розширити перелік можливостей для бронювання працівників юридичних

осіб будь-якої форми власності, не обмежуючись лише мобілізаційним
завданням (ст. 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію»).

Захід 1.3.2.  Проєкт «є-Відрядження»:
● Єдина база військовозобов’язаних, які їдуть у відрядження закордон +

онлайн завантаження наказу про відрядження, інших документів.
● Фіксована тривалість відрядження.
● Грошова застава за працівника у відрядженні (30 мінімальних зарплат).
● Позбавлення керівника права оформлювати накази на відрядження

закордон у випадку неповернення.
● Тривалість відрядження не більше 14 діб.
● Кількість – не більше 10% середньооблікового складу компанії за останні 3

місяці (не більше 20 осіб).

Захід 1.3.3. Проєкт маркетплейсу вакансій «є-Робота»:
● Спільний проєкт ДСЗ та приватних агентств зайнятості.
● Швидкий підбір працівників силами ДСЗ.
● Автоматизоване створення резюме.
● Обов’язкове розміщення резюме ВПО та інших отримувачів соціальних

виплат

Захід 1.3.4. Лібералізація трудового законодавства шляхом переходу до
договірного регулювання відносин працівників та роботодавців:

● Для підприємств до 250 осіб – постійно.
● Для підприємств понад 250 осіб – на час післявоєнного відновлення

Захід 1.3.5. Надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за
працевлаштування ВПО внаслідок проведення бойових дій під час воєнного
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стану в Україні (виплата компенсації роботодавцю 6500 грн щомісячно
протягом 2 місяців за працевлаштування безробітних з числа ВПО)

Захід 1.3.6. Запровадження короткострокових програм перекваліфікації для
ВПО, поєднання профілю ВПО з наявними на ринку вакансіями

Захід 1.3.7. Оновлення принципів державного освітнього процесу,
починаючи з 2023 року, з урахуванням викликів економіки воєнного часу.
Затвердження Порядку кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації
особам, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту

Захід 1.3.8. Запровадження грантів для тимчасової оренди житла
громадянам із дітьми, які внаслідок збройної агресії виїхали за кордон та які
втратили житло в Україні або житло яких потребує капітального ремонту

Захід 1.3.9. Запровадження оплачуваних громадських та суспільно
корисних робіт для безробітних, у т. ч. тих, які повернулися з-за кордону 

Захід 1.3.10. Розвиток програми швидкого перенавчання працівників для
зміни фаху та спрямування талантів у сектори з більшим попитом як частина
вирішення проблеми безробіття, спричиненого війною

Захід 1.3.11. Використання суперфіція для відбудови об’єктів житлового та
нежитлового фонду, соціальної інфраструктури тощо з імперативними умовами
використання земель, умовами швидкого переходу права власності на весь
результат роботи недобросовісного забудовника

Захід 1.3.12. Удосконалення взаємодії держави з ВПО через портал «Дія», в
т. ч. тими, хто перебуває на окупованих територіях та територіях проведення
активних бойових дій:

● Удосконалення порядку реєстрації безробітних та виплати допомоги по
безробіттю.

● Зміна підходів до підбору підходящої роботи для безробітного завдяки
врахуванню транспортної доступності, розміру заробітної плати залежно
від тривалості безробіття.

● Впровадження в роботу ДСЗ інституту «кар’єрних радників»,
«спеціалізованих кар’єрних радників», «консультантів по роботі з
роботодавцями».

● Зміна підходів у роботі з роботодавцями, наповнення бази даних про
наявність робочих місць (вакансій) за новою сучасною формою подання
інформації, зручною для роботодавців.

● Запровадження єдиного порталу вакансій на ресурсах ДСЗ шляхом
розширення співпраці та обміну вакансіями на постійній основі з
приватними агентствами зайнятості

Захід 1.3.13. Удосконалення системи колективно-договірного регулювання
соціально-трудових відносин. Запровадження системи поширення дії
галузевої (міжгалузевої) угод, окремих її положень на всіх роботодавців
незалежно від форми власності, які провадять свою діяльність у відповідній
галузі / галузях (виді / видах економічної діяльності)
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Захід 1.3.14. Зменшення навантаження на роботодавця, у т. ч. інвестора,
шляхом встановлення рівних вимог до заробітної плати, спрощення отримання
дозволу на застосування праці іноземців

Завдання 1.4. Повноцінно запустити діяльність Бюро економічної безпеки
як ключового органу у сфері боротьби з економічними злочинами

Захід 1.4.1. Напрацювання та прийняття законопроєкту щодо перезапуску
конкурсу до Бюро економічної безпеки України із залученням міжнародних
експертів та можливості проведення досудового розслідування економічних
злочинів виключно одним органом. Проєктом також повинна бути передбачена
заборона участі в конкурсі колишніх правоохоронців, які займалися
розслідуванням економічних злочинів

Захід 1.4.2. Проведення нових конкурсів до Бюро економічної безпеки України:

● Вивчення основних законодавчих недоліків, які дозволяють органам
досудового розслідування (крім Бюро економічної безпеки України)
здійснювати розслідування економічних злочинів.

● Вивчення недоліків проведення конкурсу на посади в Бюро економічної
безпеки України, наслідком чого стало фактичне переведення колишніх
працівників правоохоронних органів до новоствореного органу.

● Підготовка та прийняття законодавчих змін, необхідних для перезапуску
конкурсу до Бюро економічної безпеки України

Захід 1.4.3. Внесення змін у законодавство про Бюро економічної безпеки, яким
передбачається:

● Усунення недоліків, які дозволяють органам досудового розслідування
(крім Бюро економічної безпеки України) здійснювати розслідування
економічних злочинів.

● Усунення недоліків проведення конкурсу на посади в Бюро економічної
безпеки України.

Стратегічна ціль: ЄВРОПА

Завдання 1.5. Започаткувати переговорний процес щодо членства України в
ЄС та продовжити інтеграцію України в економічний простір ЄС

Захід 1.5.1. Спеціальні консультації з Європейською Комісією (окрема сесія
Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі) щодо визначення обсягу
охоплення в межах майбутнього переговорного процесу за напрямами:

● Публічні закупівлі.
● Вільне переміщення товарів.
● Право заснування та свобода надання послуг.
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● Право компаній.
● Права інтелектуальної власності.
● Конкурентна політика.

Захід 1.5.2. Спеціальні консультації з Європейською Комісією та державами –
членами ЄС (або Чеським головуванням в Раді ЄС) щодо майбутнього
переговорного процесу за напрямами:

● Свобода пересування робочої сили.
● Економічна та монетарна політика.
● Соціальна політика та зайнятість (щодо зайнятості).
● Підприємництво та промислова політика

Захід 1.5.3. Імплементація економічної частини Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС:

● Організація Спеціального засідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС
щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості
(Промдіалогу) з метою узгодження напрямів підтримки ЄС у перезапуску
підприємств, які змінили місце розташування в межах програми релокації
та залишилися на підконтрольній Україні території.

● Початок переговорів щодо укладення АСАА.
● Робота з ЄК щодо отримання позитивного висновку про реалізацію фаз І та

ІІ Дорожньої карти щодо публічних закупівель (рекомендація Комітету
асоціації Україна – ЄС у торговельному складі)

2.2. Середньострокові завдання та заходи етапу «Відновлення,
перезапуск економіки та інститутів», 2023–2025 рр.

Завдання 2.1. Зменшити регуляторне та адміністративне навантаження на бізнес
та запровадити нові інструменти підтримки для малого та середнього бізнесу.
Завдання 2.2. Відбудувати зруйновані та пошкоджені потужності, побудувати нові
виробництва, зокрема, для переробки місцевої сировини, збільшуючи ланцюги
створення доданої вартості в Україні.
Завдання 2.3. Сприяти повній продуктивній зайнятості та реалізації здібностей
особистості в трудовій діяльності.
Завдання 2.4. Розширити доступ до ринків збуту продукції з високою доданою
вартістю, зокрема, забезпечити повний доступ до ринків G7 та ЄС.
Завдання 2.5. Провести передвступні переговори, поглибити економічну інтеграцію
з ЄС та підписати договір про членство у грудні 2024 року.
Завдання 2.6. Здійснити перегляд рівня концентрації ринків у ключових галузях
економіки з урахуванням фактичної структури контролю.

Цілі / завдання / заходи

Стратегічна ціль: ВІДНОВЛЕННЯ
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Завдання 2.1. Зменшити регуляторне та адміністративне навантаження на
бізнес та запровадити нові інструменти підтримки для малого та середнього
бізнесу

Захід  2.1.1. Ефективне регулювання доступу до ринків:
● Забезпечення практичної реалізації процесів саморегулювання бізнесу,

делегування державних функцій саморегулівним організаціям.
● Впровадження виключного переліку інструментів регулювання доступу до

ринків на засадах ризик-орієнтованого підходу, уніфікація та цифровізація
інструментів.

● Здійснення повної цифровізації дозвільних та ліцензійних процедур.
● Єдині механізми регуляторної діяльності, в т. ч. шляхом

експериментального застосування штучного інтелекту при створенні актів
регуляторного впливу

Захід  2.1.2. Трансформація державного нагляду:
● Переорієнтація системи державного нагляду (контролю) з каральних на

сервісні підходи (консультування, попередження, добровільне
страхування).

● Удосконалення єдиної електронної системи взаємодії – впровадження
нового функціоналу Інформаційно-автоматизованої системи державного
нагляду та контролю (ІАС ДНК)

Захід  2.1.3. Удосконалення механізму захисту бізнесу від держави:
● Інституалізація Ради Бізнес-омбудсмена.
● Відновлення опитування бізнесу АВСА (Annual Business Cost Assessment),

опитування ОДА (ОВА) та територіальних громад щодо розвитку бізнесу,
потреб та програм підтримки, підготовка досліджень щодо розвитку
підприємництва та експорту.

● Вирівнювання тендерних умов для платників і неплатників ПДВ

Захід  2.1.4. Розширення програм підтримки бізнесу:
● Розширення практики фінансування ланцюгів поставок (факторинг,

зворотній факторинг, позика під запаси тощо).
● Розроблення та прийняття законодавчої бази, що створить умови для

функціонування альтернативних джерел фінансування бізнесу
(peer-to-peer, краудфандинг).

● Запуск програми фінансування експортерів банківськими установами та
через механізм  Експортно-кредитного агентства.

Деталізовано в розділі групи «Функціонування фін. системи, її реформування та
розвитку» п. 2.1.6, 2.1.7

Захід  2.1.5. Зменшення податкового навантаження на бізнес:
● Заміна широкої фіскалізації (РРО та еРРО) на фіскалізацію за критерієм

ризиковості перевищення лімітів

Стратегічна ціль: ЗРОСТАННЯ
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Завдання 2.2. Відбудувати зруйновані та пошкоджені потужності,
побудувати нові виробництва, зокрема, для переробки місцевої сировини,
збільшуючи ланцюги створення доданої вартості в Україні

Захід 2.2.1. Стрімкий розвиток нових приватних промислових виробництв
на основі інвестиційного меню, запропонованого державою, у межах
економічного індикативного планування. Планування потреб, наявних
потужностей та сировини, розрахунок необхідних нових потужностей та сировини,
формування набору стимулів і гарантій для інвесторів1 для перетворення енергії
зростання одних галузей у розвиток та появу нових

Захід 2.2.2. Розбудова мережі індустріальних парків, у т. ч.:
● Проектування виробничих потужностей на території індустріальних парків.
● Розширення переліку характеристик суб’єктів, де можливо створення

індустріальних парків, у т. ч. на базі наявних промислових майданчиків
(brownfield).

● Впровадження можливості реєстрації індустріальних парків не тільки на
новостворені юридичні особи, а й на такі, що вже провадять свою
діяльність, за умови створення нового виробництва для отримання
юридичного статусу індустріального парку

Захід 2.2.3. Створення умов для притоку технологічних компаній в Україну
та співпраці іноземних замовників із вітчизняними підприємствами:

● Проактивне залучення інвестицій від міжнародних компаній на створення
R&D-відділів та офшорингу ІТ-відділів в Україну.

● Створення R&D-технопарків, що забезпечуватимуть простір для співпраці /
колаборацій, підтримувальну інфраструктуру для підприємців

Захід 2.2.4. Створення національного фонду структурної трансформації
економіки (Банку реконструкції та розвитку) для фінансово-кредитної
підтримки створення нових високопродуктивних виробництв / модернізації
наявних виробництв в обробному секторі промисловості

Захід 2.2.5. Запуск програми підтримки машинобудівних (вагонобудівних,
суднобудівних, приладобудівних, автомобілебудівних тощо) підприємств
для створення виробництва критичної комплектації галузі машинобудування
(вагонобудування, суднобудування, приладобудування, автомобілебудування),
в т. ч. для заміщення імпорту комплектуючих, виготовлених в рф

Захід 2.2.6.  Створення умов для післявоєнного відновлення металургії:
● Збільшення частки «зеленого» виробництва металургійної промисловості

(акцент на виробництві високоякісної сталі та металу для експорту на
зовнішні ринки).

● Подовження лібералізації торгівлі металами та металопродукцією з
країнами G7 та ЄС на 10 років (особливо в частині мораторію на
застосування антидемпінгових мит та інших заходів торговельного захисту)

1 Завдання і заходи державної політики, спрямовані на стимулювання та створення сприятливих
умов для структурних перетворень і розвитку АПК, будівництва, енергетики, добувної
промисловості, креативних індустрій, визначено у відповідних розділах цього документа.
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Захід 2.2.7. Грантове та кредитне стимулювання впровадження цифрових
технологій у діяльність підприємств та установ:

● Імплементація «розумних» технологій при відновленні та модернізації
галузей інфраструктури.

● Грантове та кредитне стимулювання впровадження цифрових технологій в
публічне управління на рівні громад.

● Створення державного замовлення на інноваційні продукти ІТ (з фокусом
на military-tech та agritech).

Захід 2.2.8. Зменшення фіскального навантаження на бізнес та населення до
рівня, що стимулює економічне зростання, а саме – не вище 30% ВВП

Захід 2.2.9. Підготовка для виведення на IPO (неконтрольного пакета, не
більше 49% статутного капіталу) окремих підприємств із топ-15 державних
підприємств

Захід  2.2.10. Приватизація всіх державних нестратегічних активів

Захід 2.2.11. Завершення централізації функції власника та укрупнення
державних стратегічних активів шляхом підвищення ефективності
управління такими активами

Завдання 2.3. Сприяти повній продуктивній зайнятості та реалізації
здібностей особистості в трудовій діяльності

Захід 2.3.1. Впровадження нових активних програм зайнятості (АПЗ) та
моніторинг ефективності їхньої реалізації як інструменту профілактики
вивільнення працівників та запобігання безробіттю у випадку скорочення
виробництва

Захід 2.3.2. Впровадження програми мобільності шляхом підтримки у переїзді
на роботу до іншого регіону. Розширення договірної бази з державами – членами
ЄС про взаємне визнання кваліфікацій, а також про соціальне забезпечення для
взаємного зарахування страхового стажу

Захід 2.3.3. Відкриття національного ринку праці для іноземних
висококваліфікованих фахівців

Захід 2.3.4. Впровадження нових інструментів у роботу ДСЗ щодо
стимулювання (розширення) співпраці з роботодавцями через застосування
індивідуальних підходів, інформаційних технологій:

● Забезпечення роботою безробітних онлайн.
● Відстеження зайнятості працевлаштованих безробітних протягом 2 років

після працевлаштування.
● Зміна підходів у роботі та структурі ДСЗ з метою надання якісних

клієнтоорієнтованих послуг (максимальна цифровізація сервісів та послуг,
які надаються ДСЗ)
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Захід 2.3.5. Запровадження програми економічної реінтеграції громадян
України, які тривалий час працювали за кордоном. Створення інтерактивного
інформаційного ресурсу для інформування українських трудових мігрантів про
умови працевлаштування, діяльність приватних агентств зайнятості, можливості
повернення та працевлаштування з розміщенням посилань на офіційні
вебресурси іноземних держав із відповідної тематики

Захід 2.3.6. Створення сучасної інформаційно-аналітичної системи
Державної служби України з питань праці. Автоматизація процесів за даними
проведених заходів контролю та розгляду звернень громадян і роботодавців,
підготовки та автоматизації опрацювання електронних документів між
підрозділами Держпраці та її територіальними органами, а також цифровізація
надання адміністративних послуг

Захід 2.3.7. Врегулювання діяльності приватних агентств зайнятості,
впровадження міжнародних стандартів (перехід від ліцензування до
сертифікації всіх приватних агентств зайнятості) шляхом ухвалення відповідного
законопроекту. Створення реєстру агентств зайнятості (які працевлаштовують в
Україні, за кордоном, а також надають послуги аутстафінгу)

Захід 2.3.8. Розбудова системи освіти дорослих, забезпечення подальшого
розвитку неформальної освіти та підтвердження професійної кваліфікації:

● Запровадження навчання за частковими професійними кваліфікаціями.
● Розроблення та впровадження професійних стандартів.
● Розроблення Національного класифікатора ДК 003 «Класифікатор

професій» відповідно до Міжнародної стандартної класифікації занять
(ISCO-08).

● Перегляд переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може
бути виданий ваучер для підтримання конкурентоспроможності осіб на
ринку праці, в умовах відновлення економіки у післявоєнний час.

● Запровадження дистанційної та дуальної форм професійного навчання
безробітних.

● Запровадження та реалізація експериментального проекту щодо
використання в Україні інформаційної системи ринку праці для проведення
моніторингу показників розвитку ринку праці

Захід 2.3.9. Врегулювання економічної діяльності домогосподарств шляхом
розроблення та ухвалення відповідного законопроекту

Завдання 2.4. Розширити доступ до ринків збуту продукції з високою
доданою вартістю, зокрема, забезпечити повний доступ до ринків G7 та ЄС

Захід 2.4.1. Підвищення інноваційної активності виробників. Фінансове
стимулювання співпраці з науково-дослідними установами та закладами вищої
освіти, запровадження дослідницького податкового кредиту, підтримка участі в
програмах ЄС, розширення програм кредитування й страхування експорту.
Деталізовано в розділі групи «Функціонування фін. системи, її реформування та
розвитку» п. 2.1.6, 2.1.7
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Захід 2.4.2. Проведення комунікаційної кампанії «Trade with Ukraine»,
організація та фінансування колективних стендів на пріоритетних міжнародних
виставках із брендуванням «Trade with Ukraine»

Захід 2.4.3. Забезпечення переходу до інноваційної економіки з
використанням цифрових технологій:

● Розроблення інноваційних пріоритетів для забезпечення переходу до
інноваційної економіки.

● Створення умов для розвитку експорту продуктів, технологій інноваційної
економіки.

● Розроблення системи стимулювання інноваційного відновлення економіки
через цілеспрямоване (пільгове) кредитування інноваційних напрямів
розвитку відповідно до інноваційних пріоритетів, податкове стимулювання
стартапів, інноваційних, експериментальних підприємств.

● Удосконалення системи захисту інтелектуальної власності.

Захід 2.4.4. Удосконалення послуг із просування експорту для українських
виробників через ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту»,
зокрема, з проведення оцінювання готовності до експорту, аналітики зовнішніх
ринків, консалтингу для розвитку експортного потенціалу, пошуку партнерів на
зовнішніх ринках, консультації щодо участі в міжнародних державних закупівлях,
тощо.

Захід 2.4.5. Забезпечення експортерів фінансовими ресурсами:
● У сфері надання послуг: часткове державне фінансування ІТ-стартапів,

орієнтованих на зовнішні ринки, через Фонд розвитку інновацій.
● У сфері виробництва товарів: через Експортно-кредитне агентство, що має

забезпечити фінансування через механізм квазідержавної гарантії на
реалізацію коротко- та довгострокових проектів.

Деталізовано в розділі групи «Функціонування фін. системи, її реформування та
розвитку» п. 2.1.6

Захід 2.4.6. Забезпечення доступу до ринків збуту продукції, зокрема,
повного доступу до ринків G7 та ЄС:

● Повне відкриття ринків G7 та ЄС для українських товарів.
● Державна підтримка в сертифікації товарів за кордоном.
● Заміщення українською продукцією ніші на ринку країн G7 та ЄС, яку

займали товари з рф та рб.
● Структурований діалог з ЄС щодо застосування індивідуального підходу до

українських виробників у межах впровадження в майбутньому механізму
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

● Зняття технічних бар’єрів інтеграції українських виробників до Єдиного
європейського зеленого ринку, зокрема, шляхом поширення необхідних
процедур сертифікації та підтвердження відповідності, підвищення рівня
обізнаності виробників у цій сфері, підтримки виробників екологічно кращої
продукції, розширення спроможності українських виробників брати участь у
«зелених» (енергоефективних, сталих) публічних закупівлях

Захід 2.4.7. Покращення інвестиційного клімату. Ратифікація Конвенції про
визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні
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Захід 2.4.8. Стимулювання переходу на біотехнологічні методи та продукти
промисловості. Проведення моніторингу та стимулювання підприємств, що
використовують біотехнології та біохімічне виробництво

Захід 2.4.9. Розвиток українського лісового господарства, здешевлення
собівартості сировини:

● Оновлення Державної стратегії управління лісами до 2035 року та
розроблення плану заходів до стратегії.

● Впровадження механізму передачі права комунальної власності на ліси в
державну власність та затвердження єдиних правил ведення лісового
господарства для всіх лісокористувачів.

● Розроблення та впровадження програми модернізації та реформування
лісового сектору (із залученням міжнародної фінансової допомоги), яка
буде спрямована на: висадку нових лісів та догляд за ними, реформування
сфери заготівлі деревини, 100% сертифікацію деревини, закупівлю нового
обладнання та техніки для посадки, догляду та заготівлі лісу.

● Зміна підходів у сфері державного регулювання діяльності лісгоспів для
спрямування більшої кількості їхніх власних ресурсів на ведення сталого
лісового господарства та зменшення собівартості деревини шляхом:
перегляду систем оподаткування діяльності лісгоспів, скасування деяких
видів оподаткування та рент, спрямування 50% прибутку лісгоспів на
модернізацію обладнання, примноження (посадку) лісів

Захід 2.4.10. Організація прозорої роботи ринку деревини:
● Розроблення проекту Закону України «Про ринок деревини» щодо

підтримки українських переробників деревини та меблів.
● Забезпечення доопрацювання електронного обліку деревини та визнання

його моніторинговими компаніями ЄС в Україні (як основи підтвердження
«системи необхідної доброчесності» EUTR).

● Впровадження Порядку продажу деревини щодо запровадження відкритих
та прозорих процедур продажу на базі «Прозорро.Продажі».

Захід 2.4.11. Розвиток українського виробництва критично необхідних
компонентів для деревообробної та меблевої галузей (хімічна сировина для
плитної галузі, виробництво декоративного паперу, меблева фурнітура,
пакувальні матеріали, дзеркала, меблеві клеї та інші компоненти, які не
виробляються в Україні), в т. ч. шляхом розроблення та ухвалення законопроєкту
«Про підтримку деревообробної та меблевої галузей в Україні», а також цільових
фінансових програм підтримки

Захід 2.4.12. Створення умов для розвитку талантів та експорту у сфері
креативних індустрій: впровадження заходів підтримки креативних індустрій, які
передбачатимуть посилення експортної та виробничої спроможності креативних
індустрій, створення сприятливого правового та податкового режиму для сфери
креативних індустрій (за моделлю «Дія.Сіті»), підтримку інфраструктурних
проєктів у сфері креативних індустрій.

Стратегічна ціль: ЄВРОПА
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Завдання 2.5. Провести передвступні переговори, поглибити економічну
інтеграцію з ЄС та підписати договір про членство в грудні 2024 року

Захід 2.5.1. Започаткування та проведення переговорного процесу щодо
членства України в ЄС. Робота в межах структурованого переговорного процесу
та проведення передвступних переговорів за напрямами:
Кластер «Базові положення»

Глава 5 – Публічні закупівлі
Кластер «Внутрішній ринок»

Глава 1 – Вільне переміщення товарів
Глава 2 – Свобода пересування робочої сили
Глава 3 – Право заснування та свобода надання послуг
Глава 6 – Корпоративне право
Глава 7 – Права інтелектуальної власності
Глава 8 – Конкурентна політика

Кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання»
Глава  17 – Економічна та монетарна політика
Глава 19 – Соціальна політика та зайнятість (щодо зайнятості)
Глава 20 – Підприємництво та промислова політика

Захід 2.5.2. Імплементація економічної частини Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС:

● Гармонізація системи технічного регулювання, взаємне визнання
сертифікатів відповідності (промисловий безвіз).

● Створення взаємно відкритого ринку публічних закупівель України та ЄС

Захід 2.5.3. Створення Мультикластерного механізму економічного
партнерства Україна – ЄС:

● Проведення оновленого Діалогу високого рівня Україна – ЄС щодо
горизонтальних питань та окремих секторів промисловості.

● Запровадження стратегічного  партнерства в сировинній сфері.
● Входження України в Акумуляторний та Водневий альянси ЄС

Завдання 2.6. Здійснити перегляд рівня концентрації ринків у ключових
галузях економіки з урахуванням фактичної структури контролю

Захід 2.6.1. Розроблення Національної стратегії розвитку та захисту економічної
конкуренції в Україні

Захід 2.6.2. Удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції з
урахуванням стандартів та кращих європейських практик

Захід 2.6.3. Запровадження системи динамічних показників моніторингу
передумов і стану конкурентного середовища в національній економіці
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2.3. Стратегічні завдання та заходи етапу «Структурна
модернізація та повноцінна інтеграція до ЄС», 2026–2032 рр.

Завдання 3.1. Суттєво наростити експорт переробної продукції з більш високою
часткою доданої вартості.
Завдання 3.2. Забезпечити перехід економіки на нові інноваційні тренди розвитку
Завдання 3.3. Забезпечити функціонування гнучкої та бізнес-орієнтованої
регуляторної системи
Завдання 3.4. Забезпечити адаптацію економіки України до критеріїв, необхідних
для інтеграції з ЄС, набути повноцінне членство в ЄС

Цілі / завдання / заходи

Стратегічна ціль: ЗРОСТАННЯ

Завдання 3.1. Суттєво наростити експорт переробної продукції з більш
високою часткою доданої вартості

Захід 3.1.1. Надання додаткового імпульсу для прискореного розвитку
переробної промисловості:

● Запровадження експортних мит на дефіцитну сировину поступово впродовж 3
років для нарощування переробних потужностей.

● Відміна відшкодування ПДВ на сировинні товари.
● Введення режиму сприяння експорту переробної продукції залежно від стадії

переробки

Захід 3.1.2. Побудова повного циклу виробництва меблів. Модернізація та
створення підприємств із виробництва комплектуючих для деревообробного та
меблевого виробництва з глибинною переробкою сировини та побудова ланцюгів
виробництва всіх необхідних комплектуючих для галузі. Спрощення експорту
української деревообробної продукції та меблів та системна взаємодія Уряду та
бізнесу з ключовими гравцями на ринку меблевого ритейлу (IKEA, JYSK тощо) для
сталого збільшення контактування виробництва меблів в Україні

Завдання 3.2. Забезпечити функціонування гнучкої та бізнес-орієнтованої
регуляторної системи

Захід 3.2.1. Впровадження ефективного регулювання на засадах
ризик-орієнтованого підходу та принципах Акта з питань малого бізнесу для
Європи щодо регулювання та підтримки МСБ:

● Запровадження системного аналізу регуляторного впливу проектів
регуляторних актів та системного відстеження ефективності регуляторних
актів.

● Здійснення за результатами відстеження перегляду нормативно-правових
актів, інструментів доступу до ринків на постійній основі.
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Завдання 3.3. Забезпечити перехід економіки на нові інноваційні тренди
розвитку

Захід 3.3.1. Підвищення рівня інноваційності вітчизняних продуктів.
Визначення галузевої SMART-спеціалізації кожного регіону за методологією ЄК.
Впровадження механізмів реалізації інноваційних галузевих та міжгалузевих
пріоритетів в регіонах, у т. ч. через систему промоції, зокрема, на платформі 3S, та
створення відповідних стимулів

Захід 3.3.2. Побудова екосистеми індустрії 4.0 та кластеризації. Державна
підтримка розвитку сектору індустрії 4.0, прискорення впровадження концепції
індустрії 4.0, підтримка розвитку кластерних ланцюгів виробництва та
інтернаціоналізації

Захід 3.3.3. Пріоритизація екологічно нейтральних виробництв та виробництв
замкнутого циклу. Розроблення механізмів стимулювання виробників «зеленого»
сектору експорту до ЄС, стимулювання відновлення зруйнованих виробництв /
інфраструктури із застосуванням екологічно нейтральних технічних рішень

Захід 3.3.4. Повна гармонізація правил на ринку праці зі стандартами ЄС:
● Запровадження аналізу та прогнозування потреби в робочій силі на

середньострокову перспективу.
● Запровадження системи аналізу та прогнозу кваліфікацій на ринку праці на

базі програмного продукту BIG DATA.
● Впровадження Національного класифікатора ДК 003 «Класифікатор

професій» відповідно до Міжнародної стандартної класифікації занять
(ISCO-08).

● Гармонізація професійних та освітніх стандартів України до стандартів ЄС

Захід 3.3.5. Створення можливостей та налагодження співпраці ДСЗ із
службами зайнятості країн ЄС (обмін інформацією про трудових мігрантів, доступ
до вакансій, підбір працівників іноземним роботодавцям на підставі двосторонніх
договорів між службами зайнятості)

Захід 3.3.6. Зменшення кількості дозвільних документів, видача єдиного
документа, що дає право на роботу й тимчасове проживання в Україні
іноземцям та особам без громадянства

Захід 3.3.7. Зменшення участі держави в соціальному діалозі:
● Невтручання держави в діалог між профспілками та роботодавцями, відхід від

зарегульованості колективно-договірного регулювання, зменшення
присутності держави.

● Проведення державою консультацій із питань оплати праці та трудових
відносин виключно в бюджетному секторі

Захід 3.3.8. Укладення договорів про взаємне визнання кваліфікацій з усіма
державами – членами ЄС, а також про соціальне забезпечення для взаємного
зарахування страхового стажу
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Захід 3.3.9. Запуск програми перекваліфікації (рескілінгу). Створення
державно-приватної платформи маркетплейсу для ринку праці, яка буде допомагати
вирішувати основні проблеми безробітних:

● знайти вакансію / професію, що відповідає навичкам чи досвіду;
● зрозуміти тенденції і прогнози попиту і пропозиції на ринку праці;
● отримати персоналізовані вакансії;
● перекваліфікуватись в іншу професію та потенційно отримати державну

фінансову підтримку на перекваліфікаційне навчання

Захід 3.3.10. Виведення на IPO (неконтрольного пакета, не більше 49%
статутного капіталу) окремих підприємств із топ-15 державних підприємств

Стратегічна ціль: ЄВРОПА

Завдання 3.4. Забезпечити адаптацію економіки України до критеріїв,
необхідних для інтеграції з ЄС, набути повноцінне членство в ЄС

Захід 3.4.1. Реалізація передвступної економічної програми з урахуванням
положень Пакту щодо стабільності та зростання, а також системи економічного
управління ЄС, що діятиме на період підготовки програми розроблення / виконання
макроекономічної матриці. Підготовка звіту про стан реалізації програми

3. Основні очікувані результати та ключові показники їх
вимірювання

3.1. Короткострокові очікувані результати
Етап «Економіка воєнного часу: Все для перемоги!»,

червень – грудень 2022 р.
● Зупинка падіння виробництва товарів та послуг.
● Першочергова відбудова повністю або частково зруйнованих виробничих /

інфраструктурних потужностей.
● Відновлення розірваних ланцюгів постачання продукції.
● Збереження контролю над інфляційними процесами.
● Прозорість та відкритість процесу здійснення закупівель за кошти донорів у

проєктах з відновлення.
● Швидке спрощення регуляторного середовища.
● Кращий доступ до послуг ДСЗ ВПО, осіб, що перебувають на окупованій

території або території, де ведуться бойові дії.
● Збереження робочих місць.

3.2. Середньострокові очікувані результати
Етап «Відновлення, перезапуск економіки та інститутів»,

2023–2025 рр.
● Нарощування обсягів виробництва товарів (передусім переробної

промисловості) та послуг, побудова нових інноваційних підприємств.
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● Розвиток сировинної бази.
● Розширення пропускної спроможності логістики.
● Розвиток експорту.
● Проведення модернізації виробничих потужностей.
● Збільшення наукоємності виробництва.
● Зростання зайнятості.
● Збільшення іноземних інвестицій.
● Розширення доступу до «дешевих та довгих» грошей для МСБ.
● Легалізація трудових відносин.
● Імплементація норм Європейського законодавства у сфері економіки.
● Виконання всіх економічних передумов щодо відкриття чотирьох свобод для

України щодо вільного руху товарів, послуг, капіталів, вільного переміщення
робочої сили та підписання договору про приєднання України до ЄС (грудень
2024 року).

3.3. Стратегічні очікувані результати
Етап «Структурна модернізація та повноцінна інтеграція до
ЄС»,

2026–2032 рр.
● Стрибок від перехідної економіки до економіки, що розвивається.
● Повноцінне членство України в ЄС та завершення європейської економічної

інтеграції України.
● Входження в топ-10 експортерів світу по металу, агропродукції та ІТ-послугах.
● Зменшення ресурсоємності економіки.
● Розвиток інновацій.
● Імпортозаміщення у сфері обладнання та військової техніки.
● Максимальна діджиталізація взаємодії держави й суб’єктів господарювання.
● Завершення Україною «зеленого» переходу.
● Створення розвинутої екосистеми малого та середнього бізнесу.
● Досягнення повної зайнятості населення.
● Підвищення рівня добробуту населення.
● Скорочення тіньової економіки до економічно безпечного рівня.
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3.4. Ключові показники ефективності виконання завдань, спрямованих на досягнення стратегічних
цілей (за періодами виконання завдань)

Стратегічні цілі / завдання Період виконання завдань Ключові показники ефективності

07.2022-

12.2022

2023-

2025

2026-

2032

Стратегічна ціль 1. ВІДНОВЛЕННЯ

Максимально швидко відновити
діяльність підприємств,
забезпечивши нарощування
пропозиції на ринку

● Кількість підприємств, які перемістилися і відновили
діяльність у безпечних регіонах

● Індекс промислової продукції
● Темп зміни обсягу ВВП
● Індекс активності бізнесу
● ІСЦ

Спростити регуляторне середовище,
розширити діючі програми підтримки
бізнесу із фокусом на МСБ

● Додатковий обсяг фінансових ресурсів, доступних для
МСБ, млрд грн

Підтримати бізнес в питаннях
збереження та збільшення зайнятості,
стимулювати повернення громадян
з-за кордону

● Кількість працевлаштованих ДСЗ
● Кількість працевлаштованих ВПО за допомогою

програми компенсації роботодавцю частини витрат на
оплату праці

● Рівень задоволення послугами ДСЗ
● Позитивний коефіцієнт конверсії програми

перекваліфікації (рескілінгу)
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Зменшити регуляторне та
адміністративне навантаження на
бізнес та запровадити нові
інструменти підтримки для малого та
середнього бізнесу

● Середній рівень конкуренції при закупівлях з відновлення
● Загальний орієнтований обсяг економії, порахований

відповідно до методу монетизації витрат (економія для
бізнесу)

Стратегічна ціль 2. ЗРОСТАННЯ

Відбудувати зруйновані та пошкоджені
потужності, побудувати нові
виробництва, зокрема для переробки
місцевої сировини, збільшуючи
ланцюги створення доданої вартості в
Україні

● Індекс виробництва переробної промисловості, в т.ч.:
індекси виробництва машинобудування; металургійного
виробництва, виробництва готових металевих виробів,
крім машин і устатковання; харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів; оброблення деревини та
виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;
виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів
для плетіння, виробництва меблів

● Частка переробної промисловості у ВВП
● Частка ВНОК у ВВП
● Знос основних фондів
● Complexity Index

Забезпечити повну продуктивну
зайнятість, реалізацію здібностей
особистості у трудовій діяльності

● Неформально зайняте населення на кінець періоду
● Рівень безробіття
● Кількість зайнятих 15-70
● Рівень участі населення 15-70 років в робочій силі
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Розширити доступ до ринків збуту
продукції з високою доданою
вартістю, зокрема забезпечити повний
доступ до ринків G7 та ЄС

● Темп зміни обсягів експорту товарів
● Частка виробництва харчових продуктів, напоїв та

тютюнових виробів в експорті Частка продукції
машинобудування в експорті товарів

● Частка продукції металургії в експорті товарів
● Частка продукції меблевої галузі в експорті товарів
● Частка послуг ІКТ в експорті
● Обсяг прямих іноземних інвестицій
● Частка кількості промислових підприємств, що

впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні
процеси), в загальній кількості промислових підприємств

Суттєво наростити експорт переробної
продукції з більш високою часткою
доданої вартості

● Місце у рейтингу виробників світу (агро/металургія)

Забезпечити перехід економіки на нові
інноваційні тренди розвитку

● ВВП на душу населення (в постійних цінах), в дол. США
● Частка імпорту у проміжному споживанні
● Рівень діджиталізації ВВП
● Місце України у рейтингу за Глобальним інноваційним

індексом
● Продуктивність праці у промисловості
● Індекс людського розвитку

Забезпечити функціонування гнучкої
та бізнес-орієнтованої регуляторної
системи

● Частка МСБ в експорті
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Стратегічна ціль 3. ЄВРОПА

Започаткувати переговорний процес
щодо членства України в ЄС та
продовжити інтеграцію України в
економічний простір ЄС (або
Забезпечити максимально ефективну
імплементацію Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС)

Провести передвступні переговори,
поглибити економічну інтеграцію з ЄС
та підписати договір про членство у
грудні 2024 року

● Офіційне повідомлення Сторони ЄС про прогрес у
переговорах [Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions on
EU Enlargement Policy regarding Ukraine]

Забезпечити адаптацію економіки
України до критеріїв, необхідних для
інтеграції з ЄС, набути повноцінне
членство у ЄС

● Рішення Європейської Комісії, рекомендації ЄП та Раді
ЄС щодо укладення Європейської Угоди з Україною
(рішення, яке охоплюватиме відповідність всім
Копенгагенським критеріям, виходить за межі даної
підгрупи)
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3.5. Ключові показники ефективності досягнення стратегічних цілей

А) Ключові показники ефективності досягнення стратегічної цілі 1 «ВІДНОВЛЕННЯ»:

Найменування показника Од. виміру
Фактичні значення КПЕ за

роками
Цільові орієнтири на кінець

періоду

2019 2020 2021 2022 2025 2032

Кількість підприємств, які перемістилися і відновили діяльність
у безпечних регіонах

од. Х Х Х 1000 Х

Індекс промислової продукції % (фактичні)
% до базового
(2021) року
(цільові)

99,5 95,5 101,9 69 94 157

Темп зміни обсягу ВВП % (фактичні)
% до базового
(2021) року
(цільові)

3,2 -3,8 3,4 69,7 98 142

Індекс активності бізнесу

ІСЦ (грудень до грудня) % (фактичні)
% до базового
(2021) року
(цільові)

104,1 105,0 110,0 130 181 255

Середній рівень конкуренції при закупівлях з відновлення 2,39 2,31 2.06 1.91 2,5 3,2

Загальний орієнтований обсяг економії, порахований
відповідно до методу монетизації витрат (економія для
бізнесу)

млрд.грн Х Х Х 28 30 Х

Додатковий обсяг фінансових ресурсів, доступних для МСБ
через альтернативні способи фінансування

% від ВВП 0,3 0,3 0,3 н/д 5 10
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Кількість працевлаштованих ДСЗ тис. осіб 388,2 384,5 404,8 259 560 600

Рівень задоволення послугами ДСЗ % Х Х Х 40 60 75

Позитивний коефіцієнт конверсії програми перекваліфікації
(рескілінгу)

% Х Х Х 80 80 80

Кількість працевлаштованих  ВПО за допомогою програми
компенсації роботодавцю частини витрат на оплату праці

ос. Х Х Х 15000 20000 Х

Б) Ключові показники ефективності досягнення стратегічної цілі 2 «ЗРОСТАННЯ»:

Найменування показника Од. виміру
Фактичні значення КПЕ за

роками
Цільові орієнтири на кінець

періоду

2019 2020 2021 2022 2025 2032

Індекс виробництва переробної промисловості,
в т.ч.:

% (фактичні)
% до базового
(2021) року
(цільові)

100,9 94,1 102,4 61,5 87 173

індекс виробництва машинобудування 97,8 82,4 108,5 41,0 68 160
індекс металургійного виробництва, виробництва готових
металевих виробів, крім машин і устатковання 98,6 91,3 105,8 51,0 71 133

індекс виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів 103,3 99,2 94,6 80,4 99 135

індекс оброблення деревини та виготовлення виробів з
деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із
соломки та рослинних матеріалів для плетіння,
виробництва меблів

96 91,6 114,7 71,0 102 157

Частка переробної промисловості у ВВП % 10,8 10,1 10,3 9,4 10 12

Частка ВНОК у ВВП % 17,6 13,4 12,4 7,6 33 24

Знос основних фондів % 56,9 58,5 53,4 63,5 45 35

Economic Complexity Index (ECI) 0,50 0,50 н/д 0,50 1,06 1,35

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років млн. осіб 16,58 15,92 15,61 10,61 13,9 16,5
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Рівень безробіття населення у віці 15-70 років % 8,2 9,5 9,9 32,9 11,5 8

Неформально зайняте населення % від робочої сили 19,2 18,4 17,4 18,7 10 5

Рівень участі населення 15-70 років в робочій силі % 63,4 62,1 61,8 58,7 62,5 63

Темп експорту товарів % (фактичні)
% до базового
(2021) року
(цільові)

106,3 97,9 139,8 74 110 192

Частка виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів в експорті АПК

% 44,3 45,1 40,7
- 57 65

Частка продукції машинобудування в експорті товарів % 7,4 7,5 6,0 5,0 7,5 8,5

Частка продукції металургії в експорті товарів % 21,7 19,5 24,9 17,5 20,5 25,0

Частка продукції меблевої галузі в експорті товарів % 1,3 1,5 0,2 0,2 1 2,5

Частка послуг ІКТ в експорті % 24,8 33,3 38,1 38,5 40 43,5

Частка МСБ у вартості експорту товарів % 30 31,5 н/д н/д 35 45

Обсяг прямих іноземних інвестицій, (+ чистий приплив/-чистий
відплив)

млрд.дол.США 5,2 -0,1 6,7 0,5 16 18

Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували
інновації (продукцію та/або технологічні процеси), в загальній
кількості промислових підприємств

%
13,8 14,9 н/д 11 19,5 25

Місце у рейтингу виробників світу (агро/металургія): місце

агро місце н/д 22 н/д 28 22 10

металургія місце н/д 22 н/д 32 22 10

Енергоємність ВВП (співвідношення обсягу загального
постачання первинної енергії до обсягу ВВП)

% до рівня 2015
року 88,5 88,9 н/д 90,0 84 70
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ПРОЕКТ

Валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу (у
фактичних цінах)

в дол. США 3668 3746 4833 4190 6751 13394

Частка імпорту у проміжному споживанні % 22,1 19,5 н/д 18 17 16

Частка цифрової економіки у ВВП % 4,3 5,3 5,2 5,5 6 7,7

Місце України у рейтингу за Глобальним інноваційним
індексом

місце 47 45 49 52 45 40

Індекс продуктивності праці у промисловості 98,6 99,2 н/д 81,8 89 156

Індекс людського розвитку 0,779 н/д н/д 0,750 0,815 0,940

В) Ключові показники ефективності досягнення стратегічної цілі 3 «ЄВРОПА»:

Найменування показника Од. виміру
Фактичні значення КПЕ за

роками
Цільові орієнтири на кінець

періоду

2019 2020 2021 2022 2025 2032

Офіційне повідомлення Сторони ЄС про прогрес у
переговорах [Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions on EU
Enlargement Policy regarding Ukraine]

наявність
офіційного
документу

Х Х Х Х так Х

Рішення Європейської Комісії, рекомендації ЄП та Раді ЄС
щодо укладення Європейської Угоди з Україною (рішення, яке
охоплюватиме відповідність всім Копенгагенським критеріям,
виходить за межі даної підгрупи)

наявність
офіційного
документу

Х Х Х Х Х так
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ПРОЕКТ

Додаток 1
Нормативно-правове забезпечення

Необхідне нормативно-правове забезпечення
Ініціатива Назва НПА

до завдання
Орган державної влади,

відповідальний за
розробку/ змін НПА

Приватизація державних не стратегічних активів. Закон України «Про Фонд державного майна
України»

Закон України «Про приватизацію державного і
комунального майна»

Кабінет міністрів України

Міністерство економіки

Фонд державного майна
України

Впровадження політики закупівель товарів, робіт та послуг з
відновлення через систему Prozorro

Розроблення змін до Закону України “Про
публічні закупівлі” в частині врегулювання
здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за
кошти кредитів, позик, грантів, що надані
відповідно до міжнародних договорів України з
Міжнародними фінансовими організаціями а
також іншими міжнародними
валютно-кредитними організаціями згідно з
правилами і процедурами, встановленими
цими організаціями, з використанням
електронної системи закупівель Prozorro.
Реалізація відповідних механізмів закупівель в
електронній системі закупівель.

Мінекономіки

Програма фінансування для покупців Розробка постанови КМУ щодо порядку
відшкодування % ставки за лізинговими
операціями

Мінекономіки

Впровадження ефективного регулювання на засадах
ризико-орієнтованого підходу.
За напрямами (підпроектами):
1-й етап (короткостроковий період - 2022):

Внесення змін до законів України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", "Про ліцензування
видів господарської діяльності", "Про дозвільну

Мінекономіки
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ПРОЕКТ

Необхідне нормативно-правове забезпечення
Ініціатива Назва НПА

до завдання
Орган державної влади,

відповідальний за
розробку/ змін НПА

- поширення декларативного принципу започаткування бізнесу;
- запровадження мораторію на перевірки, заміна інспекційних
заходів страхуванням та аудитом;
- запуск Планової дерегуляції;
- створення основ для розвитку саморегулювання бізнесу.
2-й етап (середньостроковий період – 2023-2025):
- створення нових підходів/інструментів до регуляторної
діяльності (примус до дерегуляції, принцип "one in two out")
- здійснення системного перегляду нормативно-правових актів,
інструментів доступу до ринків, функцій та повноважень органів
виконавчої влади по затвердженій КМУ методиці. План
системного перегляду має бути узгоджений з планом
євроінтеграції;
- забезпечення розвитку саморегулювання бізнесу (делегування
СРО регуляторних та контрольних функцій органів влади);
- забезпечення цифровізації адміністративних процедур;
- переглянути засади державного нагляду (контролю) з метою
посилення відповідальності контролюючих органів;
- забезпечення належної процедури оскарження розпорядчих
документів контролюючих органів.
3-й етап (довгостроковий період – 2026 - 2032):
- запровадження системного відстеження ефективності
регуляторних актів;
- здійснення за результатами відстеження перегляду
нормативно-правових актів, інструментів доступу до ринків на
постійній основі.

систему у сфері господарської діяльності",
"Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності",
"Про державну реєстрацію юридичних осіб -
підприємців та громадських формувань" та
інших актів.

Проект Закону України "Про саморегулювання
господарської та професійної діяльності"
(№4221)

Проект Закону України "Про єдину інтеровану
дозвільну систему"

Проекти законів України та актів Уряду щодо
змін або скасування актів або їх положень, у
т.ч. щодо демонополізації ринків, дерадянізації

Лібералізація податкової системи. Створення умов для
залучення інвестицій (ПНВК, зниження навантаження на фонд
оплати праці) :
- об'єднати ПДФО та ЄСВ та встановити єдину ставку у 25%
- замінити податок на прибуток податком на виведений капітал 

Прийняття проекту Закону України "Про
внесення змін до Податкового кодексу України
щодо стимулювання діяльності іноземних
інвесторів та вітчизняних суб'єктів
господарювання"

Мінфін
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ПРОЕКТ

Необхідне нормативно-правове забезпечення
Ініціатива Назва НПА

до завдання
Орган державної влади,

відповідальний за
розробку/ змін НПА

- заміна широкої фіскалізації (РРО та еРРО) на фіскалізацію за
критерієм ризиковості перевищення лімітів Прийняття інших Законів, що впроваджують

зміни у податкову систему України.

Запровадження механізму звільнення від звітування по ЄСВ
основної категорії фізичних осіб – підприємців, які перебувають
на спрощеній системі оподаткування, не мають основного місця
роботи, не мають найманих працівників, та сплачують єдиний
внесок у розмірі мінімального страхового внеску

Внесення змін в Податкового кодексу України
та ряд нормативно-правових актів

Мінфін

Виключення ряду юридичних осіб з переліку юридичних осіб, на
яких поширюється зобов’язання подавати інформацію про
кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності
юридичної особи відповідно до пункту 9 частини другої статті 9
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також
врегулювання інших питань, пов’язаних із необхідністю
зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи.

Проект Закону № 6131-2 Мін'юст

Зменшити адміністративне навантаження при роботі з КІК,
зокрема: зменшити вимоги до підготовки звіту з КІК та обсяг
інформації, яку потрібно надати разом зі звітом – замінити її
зведеною консолідованою звітністю; обов’язок з подачі звіту
зробити тільки для осіб, які володіють більше 25% частки в КІК
(компанії з іноземним капіталом); розширити та конкретизувати
перелік винятків, за яких не сплачується податок на КІК

Внесення змін в Податкового кодексу України
та ряд нормативно-правових актів

Мінфін

Систему блокування - модифікувати, запровадити блокування
виключно на 30 днів, з подальшим автоматичним
розблокуванням. Протягом 30 днів ДПС або виписує Акт з
нарахуваннями або Довідку про відсутність порушень.

Внесення змін в Податкового кодексу України
та ряд нормативно-правових актів

Мінфін

Мікрогранти на створення власного бізнесу Проект акта Уряду Мінекономіки
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Необхідне нормативно-правове забезпечення
Ініціатива Назва НПА

до завдання
Орган державної влади,

відповідальний за
розробку/ змін НПА

Міні-гранти для релокованих суб'єктів МСБ Проект акта Уряду Мінекономіки
Забезпечення ратифікації ВРУ Конвенції про визнання та
виконання іноземних судових рішень у цивільних або
комерційних справах

Проект Закону № 0132 Мін'юст

Інституціоналізація діяльності Ради Бізнес-омбудсмена.
Перетворення на установу, отримання офіційних повноважень

Проект Закону № 3607 Мінекономіки

Прийняття проекту Закону України "Про особливості
стимулювання регіонального розвитку"

Проект Закону № 5649 Мінрегіон

Створення законодавчого підґрунтя для розвитку ринку
альтернативного кредитування за принципом “рівний рівному”
(peer-to-peer)

Проект Закону "Про альтернативні джерела
фінансування бізнесу"

Мінекономіки

Лібералізація вимог Національного банку щодо операцій з
факторингу.
Внесення змін до законодавства з метою виокремлення
торгового факторингу від діяльності з придбання проблемних
активів ліквідованих банків та приведення законодавства з
питань факторингу у відповідність з європейськими нормами

Проект Закону НБУ (за згодою)

Запровадження на період дії воєнного стану та протягом одного
року з дня його завершення/скасування зняття обмежень
надання державної підтримки:
для суб’єктів малого і середнього підприємництва, які
здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування та
суб'єктів підприємництва, основним видом діяльності яких є
надання в оренду нерухомого майна
шляхом розроблення проекту Закону України “Про внесення змін
до Розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні”

Проект Закону Мінекономіки
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Необхідне нормативно-правове забезпечення
Ініціатива Назва НПА

до завдання
Орган державної влади,

відповідальний за
розробку/ змін НПА

Удосконалення механізму оцінки тендерних пропозицій суб’єктів
господарювання платників та неплатників ПДВ.

Проект Закону Мінфін

Створення умов для страхування від воєнних ризиків Проект акту Уряду Мінфін, НБУ (за згодою)
Списання заборгованості за кредитами, виданими українськими
та/або іноземними фінансовими установами на придбання
рухомого та нерухомого майна, яке було знищено в ході
військових дій для юридичних осіб та перекладання боргу на
російську федерацію

Проект Закону

Мінекономіки
Впровадження індикативного планування для реалізації проектів
інвестиційного меню

Визначення повноважень урядових інституцій з
питань взаємодії з інвесторами та
супроводження реалізації проектів
інвестиційного меню

Мінекономіки
Мінстратегпром
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Міненерго
МЗС
Держінвестагентство

Запровадження на період дії воєнного стану та протягом одного
року з дня його завершення/скасування зняття обмежень
надання державної підтримки:
для суб’єктів малого і середнього підприємництва, які
здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування та
суб'єктів підприємництва, основним видом діяльності яких є
надання в оренду нерухомого майна
шляхом розроблення проекту Закону України “Про внесення змін
до Розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні”

Проект Закону Мінекономіки

Удосконалення механізму оцінки тендерних пропозицій суб’єктів
господарювання платників та неплатників ПДВ.

Проект Закону Мінфін

Створення умов для страхування від воєнних ризиків Проект акту Уряду Мінфін, НБУ (за згодою)
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ПРОЕКТ

Необхідне нормативно-правове забезпечення
Ініціатива Назва НПА

до завдання
Орган державної влади,

відповідальний за
розробку/ змін НПА

Списання заборгованості за кредитами, виданими українськими
та/або іноземними фінансовими установами на придбання
рухомого та нерухомого майна, яке було знищено в ході
військових дій для юридичних осіб та перекладання боргу на
російську федерацію

Проект Закону

Мінекономіки
Впровадження індикативного планування для реалізації проектів
інвестиційного меню

Визначення повноважень урядових інституцій з
питань взаємодії з інвесторами та
супроводження реалізації проектів
інвестиційного меню

Мінекономіки
Мінстратегпром
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Міненерго
МЗС
Держінвестагентство

Створення Національного фонду структурної трансформації
економіки (Національного банку розвитку) для
фінансово-кредитної підтримки створення нових
високопродуктивних виробництв / модернізації існуючих
виробництв в обробному секторі промисловості

Розроблення проекту Закону України "Про
Національний фонд структурної трансформації
економіки"
Внесення змін до Бюджетного кодексу України
та Закону України "Про банки і банківську
діяльність"

Мінекономіки

Підвищення інноваційної активності підприємств
(машинобудування): Фінансове стимулювання співпраці з
науково-дослідницькими установами та закладами вищої освіти,
запровадження дослідницького податкового кредиту, підтримка
участі у програмах ЄС, розширення програм кредитування і
страхування експорту

Гармонізація стандартів України зі стандартами
ЄС, розробка оновлених галузевих технічних
регламентів та регламентів з безпеки
(Директиви ЄС).
Розробка та втілення нових методик
випробувань промислової продукції для
забезпечення допуску на ринок ЄС.
Розробка нових освітніх програм у ВНЗ для
технічних фахівців з урахуванням втілення
нових галузевих стандартів.
Впровадження нових програм ЕКА щодо
фінансування експортоорієнтованої продукції

Мінекономіки
Мінстратегпром
Мініфрастурктури
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Необхідне нормативно-правове забезпечення
Ініціатива Назва НПА

до завдання
Орган державної влади,

відповідальний за
розробку/ змін НПА

Осучаснення законодавства про працю Кодекс законів про працю України Мінекономіки
Імплементація норм Європейського законодавства в сфері
безпеки та здоров'я працівників

Підготовка проекту закону спрямованого на
імплементацію норм рамкової Директиви Ради
89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року

Мінекономіки

Осучаснення законодавства про працю Кодекс законів про працю України Мінекономіки
Імплементація норм Європейського законодавства в сфері
безпеки та здоров'я працівників

Розроблення та впровадження підзаконних
актів, спрямованих на імплементацію окремих
директив супутніх Директиві Ради 89/391/ЄЕС
від 12 червня 1989 року.

Мінекономіки

Подолання дисбалансу між попитом та пропозицією на ринку
праці

Потребує змін до НПА, що регулюють
державне замовлення на безоплатну освіту,
зокрема Постанова КМУ №266, Постанови КМУ
№1134

Мінекономіки

Впровадження управління суб’єктами господарювання
державного сектору економіки відповідно до керівних принципів
ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах,
акціонером (засновником, учасником) яких є держава.
Прийняття змін до законодавства про управління об’єктами
державної власності та щодо вдосконалення корпоративного
управління юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава, які, зокрема, передбачають: надання
наглядовим радам повноважень щодо призначення та
звільнення керівника підприємства, затвердження фінансових,
інвестиційних та стратегічних планів підприємства.

НПА до завдання: Закону України "Про
управління об'єктами державної власності",
Закон України "Про акціонерні товариства"

Мінекономіки, КМУ,
Верховна Рад

Припинення існування організаційно-правової форми «державне
підприємство»

Господарський кодекс України, Закону України
"Про управління об'єктами державної
власності"

Мінекономіки, КМУ,
Мінюст, Верховна Рада
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Необхідне нормативно-правове забезпечення
Ініціатива Назва НПА

до завдання
Орган державної влади,

відповідальний за
розробку/ змін НПА

Підготовка для виведення на IPO (неконтрольного пакета, не
більше 49% статутного капіталу) окремих підприємств із топ-15
державних підприємств

Закону України "Про приватизацію державного
та комунального майна"

Мінекономіки, ФДМУ,
КМУ, Верховна Рада
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Додаток 2
Розрахунки пропонованих загальнонаціональних проектів

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Програма пріоритетного
регіонального розвитку
для територій
звільнених з окупації та
територій де велись
бойові дії.

Потреба у відновленні логістики та економіки регіонів,
постраждалих від збройної агресії рф.

Критерії

Відновлення пасажирських та
вантажних авіаперевезень,
забезпечення прийому та
відправлення повітряних суден

Електрифікація залізниці дасть
можливість скоротити витрати на
енергоносії, здешевити та
прискорити пасажирські та вантажні
перевезення

Показники

Проведення реконструкції злітної
смуги, будівлі аеровокзалу

Рівень електрифікації окремих
дільниць залізниці

Мінекономіки Проект ВЕЗ для Чернігівської
області:
5,45 млн $ (Річний обсяг втрат
бюджету), що еквівалентно 159,44
млн. грн (за курсом НБУ станом на
07.06.2022) + 10 млн $ (Пільга з
податку на
прибуток після досягнення
підприємством точки
беззбитковості), що еквівалентно
292,55 млн. грн. (за курсом НБУ
станом на 07.06.2022)

Відновлення логістичних
потужностей Сумської област:
Реконструкція аеропорту м. Суми:
36,4 млн $
1064,88 млн. грн (за курсом НБУ
станом на 07.06.2022)
Електрифікація залізничних мереж
163,2 млн. $ 4774,4 млн. грн. (за
курсом НБУ станом на 07.06.2022)

Державний,
місцевий бюджети,
Кошти донорів

Відкриття ринків G7 та
ЄС

Забезпечення національним виробникам ринків збуту
продукції є важливим аспектом відновлення економіки

Прийняття країнами членами G7 та
ЄС документів щодо спрощення
торгових бар’єрів. Відкриття в Україні
представництв європейських органів
оцінки відповідності для усунення
технічних бар’єрів торгівлі

Мінекономіки Не потребує
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Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Приватизація
державних
нестратегічних активів

Зменшення видатків на управління підприємствами
(активами) державного сектору економіки

Залучення додаткових інвестицій в економіку,

Здійснено тріаж підприємств
(активів) державного сектору
економіки - розподілено на
стратегічні та до приватизації

Приватизовано/ліквідовано всі не
стратегічні підприємства (активи)
державного сектору економіки

IPO міноритарних пакетів державних
підприємств

Кабінет міністрів
України

Мінекономіки

Фонд державного
майна України

0,5 млн $
14,6 млн грн (за курсом НБУ
станом на 07.06.2022)

USAID – SOE
Reform Activity in
Ukraine project або
інші донори, що
надають технічну
допомогу

Впровадження політики
закупівель товарів,
робіт та послуг з
відновлення, в тому
числі за кошти донорів,
через електронну
систему Prozorro

Післявоєнне відновлення України потребує величезного
обсягу зовнішнього фінансуванні від донорських та
іноземних урядових організацій. Процес витрачання коштів
донорів має відбуватись у відкритий, прозорий та зрозумілий
спосіб як для донорів, так і для суб'єктів господарювання та
суспільства.
Проведення всіх закупівель через систему Prozorro дасть
можливість рівних умов для участі в закупівлях для всіх
суб’єктів господарювання, що дозволить підтримати
відновлення діяльності вітчизняних підприємств та
стимулювати розвиток галузей національної економіки
України. Крім того, це також дасть можливість контролювати
витрачання та на основі даних аналізувати та прогнозувати
тренди для планування залучення ресурсів на проекти
відновлення

Очікуваний результат
- Підтримка вітчизняних підприємств
у відновленні через можливість
отримати контракти у конкурентний
спосіб за прозорими та зрозумілими
правилами.
- Підвищення довіри з боку бізнесу
до закупівель та збільшення
кількості залучених постачальників з
України
- Прозорість та відкритість процесу
здійсненні закупівель за кошти
донорів у проектах відновлення.
- Прозоре та розумне витрачання
коштів (Value for Money)
- Середній рівень конкуренції при
закупівлях з відновлення за 12
місяців експлуатації складає 3,0.

Вплив
- збільшення довіри до України з
боку міжнародних організацій та
Урядів, політичні переваги,
- зниження впливу корупційних
ризиків,
- можливість контролю з боку

Мінекономіки 0,5 млн $
14,6 млн грн (за курсом НБУ
станом на 07.06.2022)

Кошти донорів
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Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

громадськості над витрачанням
коштів.

Надання державної
портфельної гарантії на
100% покриття кредиту
на відновлення
основних засобів

Підприємці, які вже зазнали руйнації своїх активів з
осторогою відносяться до питання поновлення діяльності.
Покриття ризику повторної втрати активів нівелює цей
негативний фактор

Започаткування програми Мінекономіки На поточний момент визначити
неможливо. Для обрахунку
потрібно буде завершити аудит
збитків

Державний бюджет,
Кошти донорів

Централізоване
заміщення поставок з
росії та білорусії на
ринку ЄС

В умовах санкційного тиску на рф та білорусь з боку ЄС
відкриваються нові можливості для українських виробників

Заміщення ринкової ніші товарів з
рф та білорусі на 70% (за
виключенням товарів
нафтопереробної промисловості та
пов'язаних галузей

Мінекономіки 0,265 млн $
7,8 млн. грн.

Кошти донорів

Програма фінансування
для покупців

Програма покликана підтримати попит та включає такі
заходи:
- лізинг 5% від 5 до 10 років для будь-якого обладнання
- доступна іпотека
- доступне фінансування придбання комерційної нерухомості
(фінансовий лізинг)

-підвищення обсягу лізингових
операцій на 15% до кінця 2022 року
-збільшення обсягу іпотечних угод на
10% до кінця 2022 року
-збільшення обсягу угод фінансового
лізингу на 20% до кінця першого
кварталу 2023 року

Мінекономіки 2 364 млн $
69 158 млн грн.

Державний бюджет

Мікрогранти для
представників МСБ
(безповоротні)

Розширення цієї програми дасть економіці фінансовий
інструмент для підтримки МСБ:
- програма доступу до дешевого позичкового капіталу
- довгострокове кредитування

Збільшення обсягу випуску товарів,
надання послуг та виконання робіт
підприємствами сфери МСБ на 10%
до кінця 2022 року. Збільшення
зайнятості у сфері МСП на 15% до
кінця 2022 року

Мінекономіки 2 000 млн $
58 509 млн. грн

Державний бюджет,
кошти донорів

Розширення програми
«5-7-9%» для цілей
МСБ

Збільшення обсягу випуску товарів,
надання послуг та виконання робіт
підприємствами сфери МСБ на 10%
до кінця 2022 року.

Мінекономіки 832 млн $
24 340 млн. грн.

Державний бюджет,
кошти донорів
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Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Спеціальний режим для
самозайнятих (послуг),
при якому підприємець
реєструється за
декларативним
принципом

В умовах скорочення попиту на трудові ресурси
дебюрократизація ділової активності підприємців позитивно
вплине на безробіття та зайнятість

Зменшення безробіття на 5% до
кінця 2022 року за рахунок
декларативного започаткування
ділової активності громадянами

Мінекономіки Не потребує

Підвищення
ефективності
управління державними
стратегічними активами

Наявність значного державного сектору в економіці вимагає
подальшого покращення процедур управління такими
підприємствами та створення ФНБ

Створення ФНБ
Зменшення збитковості збиткових
державних підприємств на 10%
Підвищення чистого прибутку до
виплати дивідендів державних
підприємств та підприємств, які
знаходяться у власності держави на
15%

Мінекономіки 8,5 млн.$
250 млн. грн.

Державний бюджет,
Кошти донорів
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Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Впровадження
ефективного
регулювання на
засадах
ризико-орієнтованого
підходу.

Покращення регуляторного середовища призведе:
- для бізнесу: до вивільнення додаткових ресурсів бізнесу
(за рахунок зменшення витрат часу/коштів на проходження
процедур, оплату юридичних послуг);
- для держави: до зменшення адміністративних витрат на
утримання органів влади (за рахунок скорочення процедур,
функцій, апарату).

1-й етап:
- більшість бізнесу відкривається на
підставі декларацій;
- дозволені тільки позапланові
заходи контролю;
- затверджено та виконується План
дерегуляції;
- прийняті законодавчі правила
створення та функціонування СРО.
2-й етап:
- впроваджено нові інструменти в
регуляторній політиці;
- проведено системний перегляд
регуляторних актів, прийняті
необхідні зміни в законодавство,
направлені на впровадження
ефективного регулювання;
- цифровізовано 90 %
адміністративних послуг -
радикально мінімізовано контакти
бізнесу та влади;
- започатковано процес передачі
неефективно виконуваних функцій
держави саморегулівним
організаціям - зменшено участь
держави в життєдіяльності бізнесу;
- застосовано виключний перелік
інструментів для регулювання
доступу до ринків на засадах
ризикоорієнтованого підходу;
- запущено єдиний портал державної
регуляторної політики;
- створено єдиний ліцензійний
реєстр;
- створено "Регуляторний Дашборд";
- дерадянізовано регуляторне поле;
- створено сервісно-направлену

Мінекономіки Єдиний ліцензійний реєстр - 7 млн.
грн.
Єдиний портал державної
регуляторної політики - 4.7 млн.
грн.
ІАС ДНК - 6.4 млн грн щорічно
15 млн грн - вартість системного
перегляду актів та впровадження
ризико-орієнтованого підходу
2,6 млн грн - вартість
регуляторного дашборду

Вартість заходів була оцінена
Державною регуляторною службою
та Офісом ефективного
регулювання шляхом множення
вартості роботи спеціалістів на
плановий строк реалізації заходів,
а також враховує вартість
розроблення/ підтримки
програмних продуктів.

Державний
бюджет/Міжнародна
технічна допомога
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

систему державного нагляду
(контролю);
- посилено відповідальність
посадових осіб за порушення
законодавства;
- удосконалено адміністративний
порядок оскарження розпорядчих
документів контролюючих органів до
незалежного органу;
- впроваджено новий функціонал
ІАС ДНК.
3-й етап:
- здійснено відстеження прийнятих
регуляторних актів;
- переглянуто державне
регулювання бізнесу в частині його
оптимізації для забезпечення якості
надання послуг, виробництва
товарів.

Лібералізація
податкової системи.
Створення умов для
залучення інвестицій
(зниження
навантаження на фонд
оплати праці,
об'єднання та заміна
деяких податків)

Реформування податкової системи з метою створення
стимулів для підприємницької діяльності та пришвидшення
економічного зростання (за умови узгодження з
міжнародними партнерами відповідно до діючих
міжнародних фінансових угод України).

Прийнято відповідні
нормативно-правові акти

Мінфін Орієнтовані витрати:
- Підсумковий ефект для бюджету
від зниження ефективної ставки на
з/п з 34% до 25% у перший рік
реформи, на базі прогнозного 2022
року - 48 000 млн грн
- Заміна податку на прибуток
податком на виведений капітал для
всіх компаній - 45 000 млн грн

Запропоновані компенсатори з
рахунок збільшення податків на
нерухомість.

Державний бюджет
України

Автоматичне попереднє
заповнення звітності в
електронному кабінеті

Оптимізація процесу подання декларацій
Зменшення часу та витрат подання звітності Покращення
сервісу для платників податків.

В електронному кабінеті платника
податків доступна функція з
попереднього заповнення звітності

Мінфін Орієнтована вартість
впровадження IT-рішення складає
5,8 млн грн. Вартість включає

Державний бюджет
України
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

даними податкового
органу

вартість розробки програмного
забезпечення (оцінка проводиться
шляхом множення вартості роботи
команди програмістів на тривалість
проекту).

Спрощення податкових
форм та декларацій з
ПДВ та інших податків

Скорочення податкових форм шляхом зменшення кількості
обов’язкових реквізитів податкових декларацій, що призведе
до спрощення адміністрування податків та заощадить
бізнесу більше 11 млн дол.на рік

Прийнято відповідні
нормативно-правові акти
Обсяг та кількість  звітності
скорочено

Мінфін Не потребує Не потребує

Запровадження
механізму звільнення
від звітування по ЄСВ
основної категорії
фізичних осіб –
підприємців

Майже 90% фізичних осіб – підприємців сплачують та
декларують ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску.
Подання річної звітності з ЄСВ при цьому фактично не має
сенсу, хоча на сьогодні саме ця звітність є основою для
зарахування стажу соціального страхування.
Запровадження механізму звільнення від звітування по ЄСВ
фізичних осіб – підприємців, які перебувають на спрощеній
системі оподаткування, не мають основного місця роботи, не
мають найманих працівників, та сплачують єдиний внесок у
розмірі мінімального страхового внеску - значно спростить
процес адміністрування податків для частини МСБ

Запровадження механізму
Відміна звітування

Мінфін Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Виключення ряду
юридичних осіб з
переліку юридичних
осіб, на яких
поширюється
зобов’язання подавати
інформацію про
кінцевих бенефіціарних
власників та структуру
власності юридичної
особи відповідно до
пункту 9 частини другої
статті 9 Закону України
«Про державну
реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань», а також
врегулювання інших
питань, пов’язаних із
необхідністю
зазначення відомостей
про кінцевого
бенефіціарного
власника юридичної
особи.

Зараз існує контрпродуктивне адміністративне
навантаження на бізнес - щорічні звіти по кінцевих
бенефіціарах, інформація про які вже міститься у реєстрах.
Наприклад, зайвою є звітність щодо кінцевих бенефіціарів
громадські організації та підприємства, інформація про які
вже міститься у реєстрах

Прийняття проєкту Закону № 6131-2 Мін'юст Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Зменшити
адміністративне
навантаження при
роботі з КІК, зокрема:
зменшити вимоги до
підготовки звіту з КІК та
обсяг інформації, яку
потрібно надати разом
зі звітом – замінити її
зведеною
консолідованою
звітністю; обов’язок з
подачі звіту зробити
тільки для осіб, які
володіють більше 25%
частки в КІК (компанії з
іноземним капіталом);
розширити та
конкретизувати перелік
винятків, за яких не
сплачується податок на
КІК

Зараз діє не оптимальна, обтяжлива модель звітності по КІК
(компанії з іноземним капіталом)

Спрощені процедури звітності для
КІК

Мінфін Не потребує Не потребує

Модифікація системи
блокування податкових
накладних (СМКОР) в
Україні

Система блокування податкових накладних (СМКОР) в
Україні надто жорстка для законослухняного бізнесу.
Складність проблеми зумовлюється, зокрема, наступними
чинниками:
1) відсутні чіткі критерії стосовно того, хто вважається
«ризиковим»;
2) податкові органи часто не обґрунтовують достатньо
детально, чому вони вважають когось «ризиковим»;
3) відсутній дієвий механізм апеляційного оскарження (до
вищого за рівнем податкового органу) рішень про віднесення
до «ризикових».

Мінімізація шкоди для білого бізнесу
від СМКОР, збільшення прозорості
та передбачуваності взаємодії із
податковими органами,
інтенсифікація реальних
господарських операцій
представників реального сектору
економіки, економія ресурсу, який
потребується на судове оскарження
(людино-години сторін та суду,
судові витрати, які стягуються з
податкової).

Мінфін Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Міні-гранти для
релокованих суб'єктів
МСП

Фінансова підтримка МСП на відновлення діяльності:
закупівля обладнання, сировини та матеріалів, оренда
приміщень тощо

Надано безповоротну фінансову
допомогу суб'єктам МСП для
відновлення діяльності.
Показник: додана вартість суб'єктів
МСП

Мінекономіки 310 млн грн/10 млн євро: розмір
гранту - 4 тис. євро, кількість
отримувачів - 25 тис. суб'єктів
МСП. Проєкт вже реалізується,
окреслена сума була виділена під
проєкт донорами.

Міжнародна
технічна допомога

Забезпечення
ратифікації ВРУ
Конвенції про
визнання та
виконання іноземних
судових рішень у
цивільних або
комерційних справах

Значний рівень недовіри з боку іноземних інвесторів до
системи захисту прав в Україні

Ратифікація Конвенції Мін'юст Не потребує Не потребує

Інституціоналізація
діяльності Ради
Бізнес-омбудсмена.
Перетворення на
установу, отримання
офіційних
повноважень

Основна мета Бізнес-омбудсмена - сприяти захисту прав
підприємців.
На сьогодні Рада має номінальні права. Фактично здійснює
захист прав підприємців шляхом звернень і рекомендацій до
державних регуляторів і контролерів, що не завжди є
ефективним. Отримання офіційного статусу і прав
сприятимуть підвищенню рівня захисту бізнесу від
несанкціонованих дій контролюючих органів, а також
формуванню культури взаємовідносин держави та бізнесу.

Рада Бізнес-омбудсмена
перетворена на Установу

Мінекономіки Не потребує Не потребує

Створення
законодавчого
підґрунтя для розвитку
ринку альтернативного
кредитування за
принципом “рівний
рівному” (peer-to-peer)

Низький рівень доступу до фінансів не дає змоги
масштабувати діяльність малого та середнього бізнесу

Прийняття законодавчих основ Мінекономіки Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Розвиток факторингу Відсутній доступ до альтернативних джерел фінансування,
тому необхідно наступне:
1. Лібералізація вимог Національного банку щодо операцій з
факторингу.
Внесення змін до законодавства з метою виокремлення
торгового факторингу від діяльності з придбання проблемних
активів ліквідованих банків та приведення законодавства з
питань факторингу у відповідність з європейськими нормами
2. Залучення державної підтримки для розвитку ринку
факторингу. Механізми підтримки ринку:
2.1 Компенсація % ставки. Портфель банківського
факторингу 2021р - 4 млрд грн. в 2022 році (за 6 місяців) - 2
млрд оборотність 90 днів (загалом 8 млрд в рік) для
компенсації % ставкі потрібно - 8 млрд * 20% = 1.6 млрд.
Щоб не розробляти механізм компенсація % ставки з нуля
можна включити факторинги до програми 5-7-9 (по аналогії з
компенсації % по фінансовому лізингу).
2.2 Інструмент державних гарантії. Для гарантування
потрібно близько 2 мрлд для для виходу на довоєнні обсяги
фінансування

Прийняття законодавчих основ та
запровадження державної програми
підтримки факторингу.

НБУ (за згодою) 3,6 млрд грн Державний бюджет
України
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Розвиток порталу
Дія.Бізнес є єдиним
вікном для отримання
корисної інформації про
заснування та ведення
господарської
діяльності.

Недостатній рівень доступу до актуальної інформації про
державну та міжнародну підтримку для бізнесу, оновлення
та зміни у законодавстві щодо засування та ведення
господарської діяльності.
Наповнення порталу дозволить уникнути дублювання,
збільшення додаткових витрат державного бюджету, а також
сприятиме створенню додаткових інформаційних ресурсів
для бізнесу з боку держави на одному порталі;
регулярне наповення актуальної інформації для підприємців
на порталі Дія.Бізнес зацікавленими центральними та
місцевими органами виконавчої влади;
створення окремих інформаційних сторінок з корисною
інформацією про заснування та ведення бізнесу в сферах
виробництва, сільського господарства, молодіжного,
ветеранського та соціального підприємництва, а також інших
сферах;
проведення промо-кампанії проекту Дія.Бізнес для
підприємців з метою отримання ними актуальної інформації
про існуючу підтримку з боку держави та міжнародних
партнерів

Покращення доступу до актуальної
інформації для підприємців

Офіс розвитку
підприємництва та
експорту

Не потребує Не потребує

Проведення
опитування бізнесу
щодо стану та очікувань
подальшого розвитку.

Недостатність вивчення проблем малого і середнього
підприємництва в умовах військової агресії
Після опитування буде здійснено:
- підготовку дослідження спільно з партнерами за
результатами опитування;
- опитування ОДА (ОВА) та територіальних громад щодо
розвитку бізнесу, потреб та програм підтримки, підготовка
дослідження спільно з партнерами за результатами
опитування;
- підготовку серії досліджень щодо розвитку підприємництва
та експорту (кількість реєстрацій бізнесу у порівнянні 2020,
2021, та 2022; реєстрацію нових бізнесів після 24 лютого у
розрізі секторів, тощо);
- надання експрес-аналізу зовнішніх ринків для компаній, які
зареєструвалися в експортному каталозі та потребують
допомоги у вивченні нових ринків.

Розширення можливостей виходу
МСП на нові ринки.
Вироблення підходів для підтримки
МСП з акцентом на експорт

Офіс розвитку
підприємництва та
експорту

Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Доопрацювання
експортного напряму
порталу Дія.Бізнес:
Оновлення розділу
"Каталог українських
експортерів" -
удосконалення пошуку
компаній за секторами
в межах однієї індустрії;
Оновити та
актуалізувати понад 15
профілів країн
(імпорт/експорт,
торгівля, дані у
графіках тощо);
Регуряна публікація та
оновлення бізнес-подій
для експортерів

Недостатність інформаційної підтримки МСП, у т.ч.
екпортерів

Розширення можливостей виходу
МСП на зовнішні ринки

Офіс розвитку
підприємництва та
експорту

Не потребує Не потребує

Освітні та вебінарні
проєкти для бізнесу

Низький рівень підприємницької культури (існуючі та
потенційні підприємці не володіють достатнім рівнем
культури провадження господарської діяльності)

Стимулювання розвитку
підприємницької культури та
компетенцій

Офіс розвитку
підприємництва та
експорту

5 млн грн. Донорські кошти
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Запровадження на
період дії воєнного
стану та протягом
одного року з дня його
завершення/скасування
зняття обмежень
надання державної
підтримки.

Обмеження знімаються
для суб’єктів малого і
середнього
підприємництва, які
здійснюють роздрібну
торгівлю продуктами
харчування, та суб'єктів
підприємництва,
основним видом
діяльності яких є
надання в оренду
нерухомого майна
шляхом розроблення
проекту Закону України
“Про внесення змін до
Розділу V "Прикінцеві
положення" Закону
України "Про розвиток
та державну підтримку
малого і середнього
підприємництва в
Україні”

Негативний вплив умов воєнного стану на здійснення
господарської діяльності в частині здійснення державної
підтримки

Зменшення обмежень для
отримання державної підтримки
суб'єктами МСП

Мінекономіки Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Удосконалення
механізму оцінки
тендерних пропозицій
суб’єктів
господарювання
платників та
неплатників ПДВ.

Нерівні умови доступу до бюджетних ресурсів, суб’єктів
господарювання з різними системами оподаткування

Зміни до закону про публічні
закупівлі та бюджетне
законодавство, вирівнювання
тендерних умов на ProZorro для
платників і не платників ПДВ

Мінфін Не потребує Не потребує

Створення умов для
страхування від
воєнних ризиків

Забезпечити можливість інвестицій у нерухомість -
розробити державну програму гарантування воєнних
ризиків за принципом страхування та надати доступ
страховим компаніям України до перестрахування
(відкрити валютні платежі) для формування страховими
компаніями страхових пакетів із воєнними ризиками

Значні інвестиції у будівництво,
збільшення обсягів будівництва на
вільних територіях

Мінфін, НБУ (за
згодою)

Орієнтовані витрати Держави у
перший рік -3,5 млрд грн.

Державний бюджет
України

Запуск програми
фінансування
МСП-експортерів
спільно з ЕКА та
банківськими
установами

Відсутність програм фінансування МСБ-експортерів Запущено програму фінансування
експортерів спільно з ЕКА та
банківськими установами:
створено новий розділ на порталі
Дія.Бізнес з відповідною формою
для збору заявок та
переадресацією заявок до
співробітників відповідних банків

Мінекономіки 1,8 млрд грн Державний бюджет
України
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Списання
заборгованості за
кредитами, виданими
на придбання рухомого
та нерухомого майна,
яке було знищено в ході
військових дій

Наявність кредитної заборгованості в юридичних осіб за
майно, яке було знищене

Доопрацювання ЗпУ розробленого
щодо списання заборгованості для
фізичних осіб, прийняття
доопрацьованого ЗпУ

Мінекономіки Методологія імплементації ініціативи:

Фінансові установи - кредитори
здійснюють списання відсотків/тіла
кредиту компаніям-боржникам, майно
яких постраждало внаслідок збройної
агресії або знаходиться на тимчасово
окупованих територіях, у нормативно
установлених обсягах. Відповідні
критерії компаній-боржників, яким
здійснюється списання, обсяги
списання, строки визначаються
законодавчо. Держава компенсує
фінансовим компаніям втрати за
допомогою ОВДП або військовими
облігаціями. Держава перекладає
фінансові зобов'язання на рф в рамках
пакету репарацій, домагаючись у
міжнародних інстанціях якнайшвидшого
повернення коштів.

Державний бюджет
України

ProAid - єдиний on-line
портал координації
міжнародної технічної
допомоги

На сьогодні, інформаційна система координації
міжнародної технічної допомоги ProAid не працює. Портал
потребує оновлення та розширення з точки зору
функціональності зважаючи на потенційне збільшення
проектів з розвитку, що реєструватимуться в Україні.
Відтак, існує нагальна потреба в доробці та відновленні
інформаційного порталу координації МТД ProAid та його
внутрішньої інформаційної системи, які б поєднували
різноманітну інформацію для працівників ЦОВВ, громадян,
комунальних установ, громадських організацій,
міжнародних донорів, засобів масової інформації та
державних органів України. Також є необхідним
пристосувати портал до сучасних: веб-технологій, вимог до
дизайну та принципів інформаційного забезпечення.

- Працюючий інформаційний портал
www.proaid.gov.ua
- Забезпечення досконалої системи
роботи із проектом на кожному з
етапів: подачі заявки, огляду
адміністратором, схвалення,
моніторингу, змін статусів проекту
тощо (можлива реалізація кабінетів
проектів для доступу користувачів
задля втілення поставленого
функціоналу)

Мінекономіки 50 000 євро Кошти міжнародних
партнерів
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Впровадження
індикативного
планування для
реалізації проектів
інвестиційного меню

Індикативне планування є необхідним інструментом для
координації економічної політики, спрямованої на створення
в країні сучасних переробних потужностей. Координація
охоплює різні органи виконавчої влади та економічну
поведінку підприємців. Індикативне планування вказує
напрямки концентрації зусиль і дає довготривалу
визначеність для підприємців. Воно включає основні
макроекономічні показники та визначає напрямки розвитку
матеріального виробництва. Основою напрямків є
інвестиційне меню із плануванням потреб, наявних
потужностей та сировини, розрахунком необхідних нових
потужностей та сировини, формуванням набору стимулів і
гарантій для інвесторів.

Напрями: 1) ОПК; 2) Металургія і металообробка; 3)
Агропромисловий комплекс; 4) Енергетика; 5)
Машинобудування; 6) Добувна промисловість; 7) Логістика;
8) Меблева і деревообробна галузі

Інвестиції у 640 проектів в обсязі
414,3 млрд.$ збережуть теперішні
робочі місця і створять 470 тис.
нових робочих місць в переробній
промисловості, а з урахуванням
мультиплікатора - додатково 1,73
млн. робочих місць у всій економіці
країни. Важливо підкреслити, що
саме розвиток переробної
промисловості забезпечує створення
додаткових робочих місць в інших
секторах економіки.

Мінекономіки
Мінстратегпром
Мінагрополітики
Мінінфраструктури
Міненерго
МЗС
Держінвестагентство

12 120 305
(414 300 млн дол США за курсом
НБУ станом на 14.06.2022
1$=29.2549 грн)

Кошти інвесторів
Кредитні кошти, в
тому числі кошти
Національного
фонду структурної
трансформації
економіки
Державний бюджет
України Кошти
донорів
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Створення
Національного фонду
структурної
трансформації
економіки (Банк
реконструкції та
розвитку) для
фінансово-кредитної
підтримки створення
нових
високопродуктивних
виробництв /
модернізації існуючих
виробництв в
обробному секторі
промисловості

Україна потребує нових високопродуктивних виробництв, що
забезпечить важливі структурні зміни економіки. Вони мають
бути збудовані підприємцями. Це довготермінові витратні
проекти. Тому держава повинна підтримати/стимулювати
підприємців, найперше наданням фінансових стимулів. Для
забезпечення цього процесу пропонується створити
Національний фонд структурної трансформації економіки, з
наступними напрямками діяльності:
1) надання безвідсоткових кредитів для
будівництва/модернізації переробних потужностей під
зобов'язання виходу з продукцією на зовнішні ринки та
створення нових робочих місць (програма підтримки
інвестиційних проектів галузі);
2) програма компенсації відсоткових ставок за
інвестиційними кредитами; 3) адміністрування державних
програм закупівлі складної індустріальної техніки
вітчизняного виробництва (літаки, спеціальна техніка,
кораблі, тощо)
4) адміністрування програм фінансової підтримки заходів із
трансферу технологій та закупівлі ліцензій на виробництво
високотехнологічного устаткування.

Залучення близько 90
млрд.дол.США інвестицій у
переробну промисловість,
збільшення частки переробної
промисловості у ВВП країни не
менше 17% до 2032 року

Мінекономіки 746 000 млн. грн.
(25 500 млн дол США за курсом
НБУ станом на 14.06.2022
1$=29.2549 грн)

Державний бюджет
України
Кошти донорів
Кошти міжнародних
фінансових
організацій
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Розбудова мережі
індустріальних парків

Швидке створення інфраструктури розвитку переробної
промисловості стимулюватиме швидке відновлення
підприємств, які здійснюватимуть релокацію з окупованих
та загрожених територій.
Також створення мережі індустріальних парків сприятиме
залученню масштабних внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
Це призведе до збільшення випуску продукції для експорту
і для внутрішнього ринку. Для 1 га території
індустріального парку потрібно інвестувати в зовнішню та
внутрішню інфраструктуру 200000 дол (бенчмарк - Чехія).
Резиденти індустріальних парків у свою чергу інвестують у
виробництва, які вони створюють в рамках ІП,
1000000-5000000 дол на 1 га, створюючи від 30 до 100
робочих місць на 1 га. Тобто загальні залучені інвестиції та
інші фінансові ресурси в систему індустріальних парків
парків протягом 5 років перевищать 30 млрд $. Відповідно
зростання ВВП складатиме додатково 1-3% на рік.

Збільшення ланцюгів створення
доданої вартості в Україні,
Зростання сукупної пропозиції та
сукупного попиту,
Сприяння досягненню цінової
стабільності, збільшення частки
капітальних інвестицій
.
Суттєве зростання надходжень до
бюджету, покращення
макроекономічних показників,
зокрема зростання ВВП.

Результатом буде пришвидшення
"Зеленого переходу", що
відповідає євроінтеграційному
поступу України, а також рівня
технологічності економіки.

Мінекономіки
Мінрегіон

65 000 млн. грн Офіційна допомога
розвитку (гранти,
кредити, позики)
Державний бюджет
України
місцеві бюджети
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Підвищення
інноваційної активності
підприємств
(машинобудування):
Фінансове
стимулювання
співпраці з
науково-дослідницьким
и установами та
закладами вищої
освіти, запровадження
дослідницького
податкового кредиту,
підтримка участі у
програмах ЄС,
розширення програм
кредитування і
страхування експорту

Напрями проекту: 1) Розробка науково-технічної
документації, гармонізація нормативної документації згідно
зі стандартами ЄС. 2) Випробування та сертифікація
української продукції за стандартами ЄС. 3) Створення
українських науково-дослідницьких та сертифікаційних
центрів у відповідності до норм ЄС. 4) Фінансування
розробки нової продукції за стандартами і вимогами ЄС та
втілення нових технологій.

- Створення на базі існуючих
науково-дослідних та
сертифікаційних органів України
щонайменше двох акредитованих
в ЄС установ (не менше 300
робочих місць) з метою адаптації
нормативно-технічної документації
України до норм ЄС, узгодження
процедур сертифікації та видачі
дозволів на експлуатацію рухомого
складу;
- Втілення механізму спрощеного
фінансування та оподаткування
дослідно-конструкторських робіт зі
створення нових видів рухомого
складу;
- Створення, спільно з
європейськими партнерами, та
застосування європейських
«зелених» технологічних та
конструктивних рішень при
виробництві рухомого складу в
Україні (тягового та пасажирського
рухомого складу, вантажних
вагонів).

Мінекономіки
Мінстратегпром
Мініфрастурктури

4 034 млн грн
132 млн. євро

Державний бюджет
України
Цільові державні
гранти на розвиток в
т.ч. приватних
підприємств
(наприклад
експортних проектів)
Цільові європейські
гранти та дотації на
фінансування
впровадження
стандартів ЄС
Державні кредитні
інструменти за
пільговими
відсотками,
застраховані ЕКА
Європейські фонди
щодо втілення нових
"зелених" технологій
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Створення
технопарків, що
забезпечуватимуть
простір для
співпраці/колаборацій
, підтримуючу
інфраструктуру для
підприємців та
підвищувати додану
вартість у сфері ІТ та
R&D

Напрямки проекту:
1) побудова інфраструктури для технопарку (дослідницькі
лабораторії, офіси, рекреаційні та презентаційні зони)
2) створення програми стимуляції залучення компаній в
технопарк (знижена вартість оренди для інноваційних
компаній, тимчасове звільнення від податків, доступ до
інфраструктури)
3) Фінансування розвитку досліджень через гранти,
держ.замовлення, замовлення бізнесу (що стимулюється
фінансовим посиленням з боку державу через, наприклад
програму співставлення інвестицій)
5) Створення програм для залучення іноземних компаній
та науковців/студентів до технопарку для інтеграції України
в світовий інноваційний простір

Побудова технопарку на базі одного
з університетів
Створення +3000 робочих місць
Залучення іноземних FDI в секторі
R&D чи ІТ

Мінекономіки,
Міносвіти, Мінцифри

14 627 млн грн
500 млн $

Міжнародні гранти

Осучаснення
законодавства про
працю

Підготовка та схвалення нової редакції/нового закону на
заміну діючому Кодексу законів про працю України.

Закон прийнято Мінекономіки Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Імплементація норм
Європейського
законодавства в сфері
безпеки та здоров'я
працівників

Підготовка проекту закону спрямованого на імплементацію
норм рамкової Директиви Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня
1989 року “Про заходи покликані заохочувати до покращення
безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі Директива
спрямована на впровадження рівних можливостей з питань
безпеки та охорони здоров’я для усіх працівників, у тому
числі стажерів та практикантів (виключення становлять лише
домашні працівники). Сфера дії є широкою та охоплює усі
сектори економіки, застосовується до всіх сфер публічної та
приватної діяльності (промисловості, сільського
господарства, торгівлі, управління, сфери освіти, культури,
послуг, розваг та відпочинку тощо). Але є винятки, пов’язані
зі специфікою певних видів державної діяльності, таких як
збройні сили, поліція, служби цивільного захисту. Крім того
Директива сприяє впровадженню наскрізного принципу
превентивності ризиків на роботі. Важливим його елементом
є також навчання, інформування, консультування, залучення
та пропорційна участь працівників чи їх представників у
впровадженні заходів із забезпечення здорових і безпечних
умов праці.

Проект Закону Мінекономіки Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Підтримка збереження
робочих місць та
працевлаштування
безробітних,
насамперед ВПО

Реалізація програми релокації підприємств.

Надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за
працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок
проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні”
(виплата компенсації роботодавцю 6500 грн щомісячно
протягом 2 місяців за працевлаштування безробітних з
числа ВПО).
Запровадження короткострокових програм перекваліфікації
для ВПО, поєднання профілю ВПО з наявними на ринку
вакансіями

Кількість працевлаштованих за
допомогою програми компенсації
роботодавцю частини витрат на
оплату праці

Кількість працевлаштуваних ВПО за
допомогою програми компенсації
роботодавцю частини витрат на
оплату праці- 15000 (за період дії
програми)

Кількість підприємств, які
перемістилися у безпечні регіони -
1000 одиниць ( за період дії
програми)

Збереження робочих місць

Мінекономіки Потребує розрахунків
Мінінфраструктури щодо
відшкодування вартості
переміщення

6,3 млн євро (виділено),
розрахункова потреба - 38,2 млн
євро

Державний бюджет
Резервний фонд
Державного
бюджету України

Розширення програми
надання допомоги по
частковому безробіттю

Забезпечення виплати працівникам та ФОПам допомоги по
частковому безробіттю у випадку тимчасового скорочення
робочого часу на підприємстві та втрати частини доходів.

Збереження робочих місць Мінекономіки 0,6 млн євро Фонд
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування України
на випадок
безробіття
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Сучасна й ефективна
служба зайнятості

Запровадження можливості подання заяви на статус
безробітного через портал Дія для ВПО, які перебувають на
окупованих територіях та територіях проведення активних
бойових дій.

Удосконалення порядку реєстрації безробітних та
удосконалення порядку виплати допомоги по безробіттю.

Зміна підходів щодо підбору підходящої роботи для
безробітного через врахування транспортної доступності,
розміру заробітної плати залежно від тривалості безробіття.

Впровадження в роботу ДСЗ інституту “кар’єрних радників”,
“спеціалізованих кар’єрних радників”, “консультантів по
роботі з роботодавцями”.

Зміна підходів у роботі з роботодавцями, наповнення бази
даних про наявність робочих місць (вакансій) за новою
сучасною формою подання інформації, зручною для
роботодавців.

Запровадження єдиного порталу вакансій на ресурсах ДСЗ
шляхом розширення співпраці та обміну вакансіями на
постійній основі з приватними агентствами зайнятості

Збереження робочих місць
Збільшення наповненості бази
вакансій
Кількість працевлаштуваних ВПО за
допомогою програми компенсації
роботодавцю частини витрат на
оплату праці- 15000 (за період дії
програми)
Кількість вакансій у базі ДСЗ - 263,2
тис. вакансій
Кількість працевлаштованих ДСЗ -
259 тис. осіб
Рівень працевлаштування
безробітних ДСЗ - 34%

Мінекономіки Не потребує Не потребує

Забезпечується в
рамках бюджету
Фонду
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування України
на випадок
безробіття та за
підтримки Проекту
МОП “Інклюзивний
ринок праці для
створення робочих
місць в Україні”

Перезавантаження
системи соціального
діалогу

Удосконалення системи колективно-договірного
регулювання соціально-трудових відносин.

Запровадження системи поширення дії галузевої
(міжгалузевої) угод, окремих її положень на всіх
роботодавців незалежно від форми власності, які провадять
свою діяльність у відповідній галузі/галузях (виді/видах
економічної діяльності).

Мінекономіки Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Подолання дисбалансу
між попитом та
пропозицією на ринку
праці

Затвердження державного замовлення на підготовку
фахівців у 2022 році з урахуванням економіки воєнного часу.

Розпочато розробку нової редакції Класифікатора професій.

Затвердження Порядку кваліфікаційної атестації та
присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійну
(професійно-технічну) освіту.

Кількість зареєстрованих
безробітних за 2022 рік - 762 тис.
осіб
Рівень безробіття - близько 30%

Мінекономіки Не потребує Вже передбачені у
Державному
бюджеті на 2022 рік

Спрощення доступу
для національного
ринку праці

Зменшення навантаження на роботодавця, у тому числі
інвестора, шляхом встановлення рівних вимог до заробітної
плати, спрощення отримання дозволу на застосування праці
іноземців.

Кількість ВПО, працевлаштованих за
допомогою програми компенсації
роботодавцю частини витрат на
оплату праці
Навантаження на 1 вакансію - 2,9
осіб

Мінекономіки Не потребує Не потребує

Економічне
стимулювання
громадян України, які
виїхали за кордон, до
повернення та
працевлаштування
Україні

Запровадження для громадян з дітьми, які внаслідок
збройної агресії виїхали за кордон, та які втратили житло в
Україні, або житло яких потребує капітального ремонту,
грантів для тимчасової оренди житла.

Запровадження оплачуваних громадських та суспільно
корисних робіт для безробітних, у тому числі тих, які
повернулися з-за кордону.

Рівень безробіття - близько 30%
Кількість працевлаштуваних ВПО за
допомогою програми компенсації
роботодавцю частини витрат на
оплату праці- 15000 (за період дії
програми)
Кількість ВПО, працевлаштованих за
допомогою програми компенсації
роботодавцю частини витрат на
оплату праці

Мінекономіки 0,06 млн євро*

* Потребує додаткових розрахунків
з урахуванням інших напрямів
Програми відновлення

Бюджет Фонду
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування України
на випадок
безробіття

Запуск програми
перекваліфікації
(рескілінгу)

Вирішення проблеми безробіття спричиненого війною, через
створення програми співставлення попиту і пропозиції
вакансій, пропозицій зміни фаху в сектори з більшим
попитом, та короткотривалого перекваліфікування

Позитивний коефіцієнт конверсії
програми перекваліфікації
(рескілінгу) 80%
Навантаження на 1 вакансію - 2,9
осіб

Мінекономіки 420 млн $ (700 тис людей, $600 на
1 людину)

Міжнародні
партнери
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Осучаснення
законодавства про
працю

Розроблення та впровадження підзаконних актів, необхідних
для реалізації норм нового трудового кодексу/закону.

Легалізація трудових відносин,
зниження кількості неформально
зайнятих .
Стабілізація рівня зайнятості та
безробіття населення
Неформально зайняте населення на
кінець періоду не перевищує 10%
робочої сили
Рівень безробіття за 3 роки
знизиться до 11,5 відс.

Мінекономіки не потребує не потребує

Імплементація норм
Європейського
законодавства в сфері
безпеки та здоров'я
працівників

Розроблення та впровадження підзаконних актів,
спрямованих на імплементацію окремих директив супутніх
Директиві Ради 89/391/ЄЕС від 12 червня 1989 року.

Імплементація до національного
правового поля норм Європейського
законодавства в сфері безпеки та
здоров'я працівників

Мінекономіки Не потребує Не потребує

Ефективні програми
зайнятості, інклюзивний
ринок праці

Впровадження нових активних програм зайнятості та
моніторинг ефективності їх реалізації. АПЗ є заходом
профілактики вивільнення працівників та спрямована на
запобігання безробіттю у випадку скорочення виробництва.
В довгостроковій перспективі вона дозволить посилити
співпрацю між роботодавцями виробничих галузей та
центрів зайнятості (ЦЗ), популяризувати партнерство з ЦЗ.

Стабілізація рівня зайнятості та
безробіття населення
Кількість зайнятих 15-70 за 3 роки
зросте на 3,3 млн. осіб

Мінекономіки 110 млн євро Бюджет Фонду
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування України
на випадок
безробіття
Кошти міжнародних
донорів
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Сприяння мобільності
робочої сили

Впровадження програми мобільності шляхом підтримки у
переїзді на роботу до іншого регіону.

Розширення договірної бази з державами - членами ЄС про
взаємне визнання кваліфікацій, а також про соціальне
забезпечення для взаємного зарахування страхового стажу.

Відкриття національного ринку праці для іноземних
висококваліфікованих фахівців.

Легалізація трудових відносин,
зниження кількості неформально
зайнятих .
Кількість працевлаштованих ВПО за
допомогою програми компенсації
роботодавцю частини витрат на
оплату праці - 20000 осіб
Навантаження на 1 вакансію - 2
особи

Мінекономіки 0,05 млн євро

Потребує розрахунків Пенсійного
фонду з урахуванням нових
укладених договорів та їх
ратифікації ВРУ

не потребує

Бюджет Фонду
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування України
на випадок
безробіття

Бюджет Пенсійного
фонду України та
Фонду соціального
страхування України

не потребує

Сучасна та ефективна
служба зайнятості

Впровадження нових інструментів у роботу ДСЗ щодо
стимулювання (розширення) співпраці з роботодавцями
через застосування індивідуальних підходів, інформаційних
технологій.

Забезпечення роботою безробітних онлайн.

Відстеження зайнятості працевлаштованих безробітних
протягом 2 років після працевлаштування.

Зміна підходів в роботі та структурі ДСЗ з метою надання
якісних клієнтоорієнтованих послуг (максимальна
цифровізація сервісів та послуг, які надаються ДСЗ).

Стабілізація рівня зайнятості та
безробіття населення
Збільшення рівня
працевлаштування ДСЗ
Кількість працевлаштованих ДСЗ -
560 тис. осіб
Рівень працевлаштування
безробітних ДСЗ - 40%
Рівень задоволення послугами ДСЗ
60%

Мінекономіки 120 тис дол Кошти міжнародних
партнерів
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Економічне
стимулювання
громадян України, які
виїхали за кордон, до
повернення та
започаткування бізнесу
в Україні

Запровадження програми економічної реінтеграції громадян
України, які тривалий час працювали за кордоном.

Створення інтерактивного інформаційного ресурсу для
інформування українських трудових мігрантів про умови
працевлаштування, діяльність приватних агентств
зайнятості, можливості повернення та працевлаштування з
розміщенням посилань на офіційні веб-ресурси іноземних
держав з відповідної тематики.

Стабілізація рівня зайнятості та
безробіття населення
Збільшення рівня
працевлаштування ДСЗ
Рівень безробіття за 3 роки
знизиться до 11,5 відс.
Кількість зайнятих 15-70 за 3 роки
зросте на 3,3 млн. осіб
Кількість працевлаштованих ВПО за
допомогою програми компенсації
роботодавцю частини витрат на
оплату праці - 20000 осіб

Мінекономіки 10 млн євро

0,06 млн євро

Державний бюджет,
бюджет Фонду
загальнообов’язково
го державного
соціального
страхування України
на випадок
безробіття, кошти
міжнародних
донорів

Кошти міжнародних
донорів

Міжнародна
стандартизація
діяльності приватних
агентств зайнятості

Розробка законопроекту щодо врегулювання діяльності
приватних агентств зайнятості, впровадження міжнародних
стандартів (перехід від ліцензування до сертифікації усіх
приватних агентств зайнятості).

Створення реєстру агентств зайнятості (які
працевлаштовують в Україні, за кордоном, а також надають
послуги аутстафінгу).

Легалізація трудових відносин,
зниження кількості неформально
зайнятих .
Імплементація до національного
правового поля норм Європейського
законодавства в сфері безпеки та
здоров'я працівників
Неформально зайняте населення на
кінець періоду не перевищує 10%
робочої сили
Рівень безробіття за 3 роки
знизиться до 11,5 відс.

Мінекономіки 0,05 млн євро Державний бюджет
або кошти
міжнародних
донорів
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Подолання дисбалансу
між попитом та
пропозицією на ринку
праці

Розбудова системи освіти дорослих, забезпечення
подальшого розвитку неформальної освіти та підтвердження
професійної кваліфікації.

Запровадження навчання за частковими професійними
кваліфікаціями.

Розроблення та впровадження професійних стандартів.

Розробка Національного класифікатора ДК 003
“Класифікатор професій” відповідно до Міжнародної
стандартної класифікації занять (ISCO-08).

Перегляд переліку професій, спеціальностей, для навчання
за якими може бути виданий ваучер для підтримання
конкурентоспроможності осіб на ринку праці, в умовах
відновлення економіки у післявоєнний час.

Запровадження дистанційної та дуальної форм
професійного навчання безробітних.

Запровадження та реалізація експериментального проекту
щодо використання в Україні інформаційної системи ринку
праці для проведення моніторингу показників розвитку ринку
праці.

Імплементація до національного
правового поля норм Європейського
законодавства в сфері безпеки та
здоров'я працівників
Стабілізація рівня зайнятості та
безробіття населення
Збільшення рівня заробітної плати
Неформально зайняте населення на
кінець періоду не перевищує 10%
робочої сили
Рівень безробіття за 3 роки
знизиться до 11,5 відс.
Кількість зайнятих 15-70 за 3 роки
зросте на 3,3 млн. осіб

Мінекономіки Потребує додаткових розрахунків
щодо вартості реалізації напрямів

Кошти міжнародних
донорів

Законодавче
врегулювання
економічної діяльності
домогосподарств

Підготовка проекту закону щодо економічної діяльності
домогосподарств

Легалізація трудових відносин,
зниження кількості неформально
зайнятих .
Неформально зайняте населення на
кінець періоду не перевищує 10%
робочої сили
Кількість зайнятих 15-70 за 3 роки
зросте на 3,3 млн. осіб

Мінекономіки Не потребує Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Створення та
впровадження АІС
Держпраці

Створення сучасної інформаційно-аналітичної системи
Державної служби України з питань праці

Автоматизація процесів за даними проведених заходів
контролю та розгляду звернень громадян і роботодавців,
підготовки та автоматизації опрацювання електронних
документів між підрозділами Держпраці та її територіальних
органах, а також цифровізації надання адміністративних
послуг.

Збільшення рівня
працевлаштування ДСЗ
Кількість вакансій у базі ДСЗ - 700
тис. вакансій
Кількість працевлаштованих ДСЗ -
560 тис. осіб
Рівень працевлаштування
безробітних ДСЗ - 40%
Рівень задоволення послугами ДСЗ
60%

Мінекономіки 6.7 млн євро Розробка
програмного
забезпечення та
забезпечення
технікою - Донорські
кошти проєкту
ЄС-МОП

Підтримка
подальшого
функціонування –
Державний бюджет

Подолання дисбалансу
між попитом та
пропозицією на ринку
праці

Запровадження аналізу та прогнозування потреби у робочій
силі на середньострокову перспективу.

Запровадження системи аналізу та прогнозу кваліфікацій на
ринку праці на базі програмного продукту BIG DATA.

Впровадження Національного класифікатора ДК 003
“Класифікатор професій” відповідно до Міжнародної
стандартної класифікації занять (ISCO-08).

Гармонізація професійних та освітніх стандартів України до
стандартів ЄС.

Збільшення рівня
працевлаштування зареєстрованих
в ДСЗ осіб
Підвищення рівня зайнятості
населення
Зниження рівня безробіття
Кількість зареєстрованих
безробітних 1100 тис. осіб

Мінекономіки Потребує додаткових розрахунків
щодо вартості реалізації напрямів

Кошти міжнародних
донорів, державного
бюджету
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Сучасна та ефективна
служба зайнятості

Створення можливостей та налагодження співпраці ДСЗ з
службами зайнятості країн ЄС (обмін інформацією про
трудових мігрантів, доступ до вакансій, підбір працівників
іноземним роботодавцям на підставі двосторонніх договорів
між службами зайнятості)

Збільшення рівня
працевлаштування зареєстрованих
в ДСЗ осіб
Кількість вакансій у базі ДСЗ - 720
тис. вакансій
Кількість працевлаштованих ДСЗ -
600 тис. осіб
Рівень працевлаштування
безробітних ДСЗ - 55%;
Рівень задоволеності послугами ДСЗ
75%

Мінекономіки Не потребує Не потребує

Вільний рух робочої
сили задля підвищення
продуктивної зайнятості
та розвитку трудового
потенціалу

Спрощення кількості дозвільних документів, видача єдиного
документу, що дає право на роботу і тимчасове проживання
в Україні іноземцям та особам без громадянства.

Зниження рівня нелегальних
трудових відносин
Розмір оплати праці
Неформально зайняте населення на
кінець періоду не перевищує 5%
робочої сили

Мінекономіки Не потребує Не потребує

Перезавантаження
системи соціального
діалогу

Невтручання держави у діалог між профспілками та
роботодавцями, відхід від зарегульованості
колективно-договірного регулювання, зменшення
присутності держави.

Держава проводить консультації з питань оплати праці та
трудових відносин виключно в бюджетному секторі.

Підвищення рівня зайнятості
населення
Навантаження на 1 вакансію - 1,5
осіб
Кількість зайнятих у віці 15-70 років
за 7 років зросте до 16,5 млн. осіб
Рівень участі населення 15-70 років
в робочій силі становить близько
63%

Мінекономіки Не потребує Не потребує

Сприяння мобільності
робочої сили

З усіма державами - членами ЄС укладені договори про
взаємне визнання кваліфікацій, а також про соціальне
забезпечення для взаємного зарахування страхового стажу.

Підвищення рівня зайнятості
населення
Кількість зайнятих у віці 15-70 років
за 7 років зросте до 16,5 млн. осіб
Розмір оплати праці

Мінекономіки Потребує розрахунків Пенсійного
фонду з урахуванням нових
укладених договорів та їх
ратифікації ВРУ

Бюджет Пенсійного
фонду України та
Фонду соціального
страхування України
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Запуск програми
перекваліфікації
(рескілінгу)

Створення державно-приватної платформи маркетплейс для
ринку праці, яка буде допомагати вирішувати основні
проблеми безробітних:
- Знайти вакансію/професію, що відповідає навичкам чи
досвіду
- Зрозуміти тенденції і прогнози попиту і пропозиції на ринку
праці
- Отримати персоналізовані вакансії
- Перекваліфікуватись у іншу професію та потенційно
отримати державну фінансову підтримку на
перекваліфікацію та навчання

Підвищення рівня зайнятості
населення
Збільшення рівня заробітної плати
Коефіцієнт конверсії успішності
програми рескілінгу 80%

Мінекономіки 500 млн $ Міжнародні
партнери

8 програм,
спрямованих на
створення робочих
місць через
підприємництво,
держзамовлення,
будівництво, громадські
роботи, кредитування

1. Грантова програма
для МСБ (60 млрд грн
795 тис. робочих місць)
2. Розвиток індустріальних парків 3,4 млрд грн 11,5 тис.
робочих місць
3. Розвиток великих виробництв (414 млрд USD 700 тис.
робочих місць)
4. Програма «Купуй українське» (2 млрд грн)
5. Велике державне замовлення (36 млрд грн 200 тис.
робочих місць)
6. Інфраструктурне будівництво (45 млрд грн 27 тис. робочих
місць)
7. Армія відновлення (нова філософія зайнятості) (23,4 млрд
грн 300 тис. робочих місць)
8. Розвиток програми «5-7-9» (50 млрд грн)

Підвищення рівня зайнятості
населення
Збільшення рівня заробітної плати

Мінекономіки 1. Грантова програма
для МСБ (60 млрд грн)
2. Розвиток індустріальних парків
(3,4 млрд грн)
3. Розвиток великих виробництв
(414 млрд USD)
4. Програма «Купуй українське» (2
млрд грн)
5. Велике державне замовлення
(36 млрд грн)
6. Інфраструктурне будівництво (45
млрд грн)
7. Армія відновлення (нова
філософія зайнятості) (23,4 млрд
грн)
8. Розвиток програми «5-7-9» (50
млрд грн)
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Підготовка до
започаткування
переговорного процесу
щодо членства України
в ЄС ( після отримання
Україною статусу країни
кандидата на членство

Робота за результатами Висновку Європейської Комісії
стосовно надання Україні статусу країни кандидата на
членство в ЄС та виконання попередніх умов для
започаткування переговорів щодо вступу (потребуватиме
уточнення за результати засідання Європейської Ради 23
24.06.2022)

Буде конкретизовано, виходячи з
рішень та рекомендацій засідання
Європейської Ради щодо України
(заплановано 23 24.06.2022,
Брюссель)

СКМУ
Мінекономіки
Інші відповідальні
органи

Пропозиції щодо обсягу
фінансових ресурсів мають бути
сформовані та узгоджені на рівні
РГ «Євроінтеграція»

Не потребує

Імплементація
економічної частини
Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС. Етап 1

Законодавче забезпечення реалізації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС Організація Спеціального засідання
Діалогу високого рівня Україна ЄС щодо горизонтальних
питань та окремих секторів промисловості (Промдіалогу) з
метою узгодження напрямів допомоги ЄС у перезапуску
підприємств, які змінили місце розташування в рамках
програми релокації, та залишилися на підконтрольної Україні
території. Початок переговорів щодо укладення АСАА,
визнання з боку ЄК реалізації фаз І та ІІ Дорожньої карти
щодо публічних закупівель (рекомендація Комітету асоціації
Україна ЄС у торговельному складі)

Буде конкретизовано, виходячи з
рішень та рекомендацій засідання
Європейської Ради щодо України
(заплановано 23 24.06.2022,
Брюссель)

СКМУ
Мінекономіки
Інші відповідальні
органи

Пропозиції щодо обсягу
фінансових ресурсів мають бути
сформовані та
узгоджені на рівні РГ
«Євроінтеграція»

Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Започаткування та
проведення
переговорного процесу
щодо членства України
в ЄС

Робота в рамках структурованого переговорного процесу та
проведення передвступних переговорів за напрямами:
Кластер “Базові положення” Глава 5 Публічні закупівлі
Кластер “Внутрішній ринок” Глава 1 Вільне переміщення
товарів; Глава 2 Свобода пересування робочої сили; Глава 3
Право заснування та свобода надання послуг; Глава 6
Корпоративне право; Глава 7 Права інтелектуальної
власності; Глава 8 Конкурентна політика; Кластер
“Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання” Глава 17
Економічна та монетарна політика; Глава 19 Соціальна
політика та зайнятість (в частині зайнятості); Глава 20
Підприємництво та промислова політика

Офіційне повідомлення Сторони ЄС
про прогрес у переговорах
Communication from the Commission
to the European Parliament, the
Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee
of the Regions on EU Enlargement
Policy regarding Ukraine

Проведено переговорний
процес щодо членства України
в ЄС за відповідними
напрямами (економічна
частина)

СКМУ
Міністерство
економіки України
Інші відповідальні
органи

Пропозиції щодо обсягу
фінансових ресурсів мають бути
сформовані та узгоджені на рівні
РГ «Євроінтеграція»

Не потребує

Імплементація
економічної
частини Угоди про
асоціацію
між Україною та ЄС.
Етап 2

Дієва АСАА

Взаємно відкритий ринок публічних закупівель України та ЄС

Спеціальний (асиметричний) режим для СВАМ

СФЗ, Митниця та сприяння торгівлі
жодних протиріч зобов'язанням,
прийнятим в рамках УА

Офіційне повідомлення Сторони ЄС
про прогрес у переговорах
Communication from the Commission
to the European Parliament, the
Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee
of the Regions on EU Enlargement
Policy regarding Ukraine

Проведено переговорний
процес щодо членства України
в ЄС за відповідними
напрямами (економічна
частина)

СКМУ
Міністерство
економіки України
Інші відповідальні
органи

Пропозиції щодо обсягу
фінансових ресурсів мають бути
сформовані та узгоджені на рівні
РГ «Євроінтеграція»

Не потребує
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ПРОЕКТ

Опис проекту Обґрунтування Критерії/показники виконання
пропозиції (кількісні або якісні)

Головний
відповідальний
орган
державної
влади

Орієнтовна потреба у
фінансуванні

Пропоновані
джерела
фінансування

Створення
Мультикластерного
механізму економічного
партнерства Україна
ЄС

Оновлений Діалог високого рівня Україна
ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів
промисловості;
Стратегічне партнерство у сировинній сфері;
Входження України в Акумуляторний та Водневий альянси
ЄС

Офіційне повідомлення Сторони ЄС
про прогрес у переговорах
Communication from the Commission
to the European Parliament, the
Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee
of the Regions on EU Enlargement
Policy regarding Ukraine

Проведено переговорний
процес щодо членства України
в ЄС за відповідними
напрямами (економічна
частина)

СКМУ
Міністерство
економіки України
Інші відповідальні
органи

Пропозиції щодо обсягу
фінансових ресурсів мають бути
сформовані та узгоджені на рівні
РГ «Євроінтеграція»

Не потребує

Реалізація
передвступної
економічної програми

Розроблення щорічних економічних програм
Погодження програми з Європейською Комісією
Розроблення / Виконання Макроекономічної матриці
Підготовка звіту про стан реалізації програми

Відкриття чотирьох свобод для
України

Рішення Європейської Комісії,
рекомендації ЄП та Раді ЄС щодо
укладення Європейської Угоди з
Україною (рішення, яке
охоплюватиме відповідність всім
Копенгагенським критеріям,
виходить за межі даної підгрупи)

СКМУ
Міністерство
економіки України
Інші відповідальні
органи

Пропозиції щодо обсягу
фінансових ресурсів мають бути
сформовані та узгоджені на рівні
РГ «Євроінтеграція»

Не потребує
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