МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

2021
WWW.ME.GOV.UA
WWW.FACEBOOK.COM/MINECONOMDEV/
TWITTER.COM/ MINECONOMDEV

Стратегічним планом діяльності Міністерства на 2020–2024 роки (далі – Стратегічний план)
визначено місію – забезпечення стійкого економічного зростання, створення робочих місць та підвищення
стандартів і якості життя населення.

На реалізацію цієї місії Міністерство визначило дві стратегічні цілі, а саме:
Стратегічна ціль 1. "Створення сприятливого для бізнесу інституційного
середовища";
Стратегічна ціль 2. "Створення умов для підвищення технологічності економіки".
Задля досягнення цілей в Стратегічному плані сформовано комплекс завдань та заходів.
Стратегічний план також містить зв’язок стратегічних цілей та завдань з положеннями Національної доповіді
"Цілі Сталого Розвитку: України", бюджетними програмами Мінекономіки та ключовими стратегічними
документами, зокрема:
Державною програмою стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених
обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 роки та планом заходів з її виконання
(постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534) (далі – Державна програма стимулювання
економіки);
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020
№ 471), яка розроблена з урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради України та програмних
документів, в тому числі програми політичної партії "Слуга народу" та програми Президента України
Володимира Зеленського.
В рамках виконання Програми діяльності Уряду Мінекономіки було визначено відповідальним
за досягнення по напрямах:
 Розвиток підприємництва
 Підтримка експорту
 Розвиток ринку праці
 Ефективні державні підприємства
 Продовольча безпека країни
 Правова охорона та захист інтелектуальної власності.
Загалом, на виконання завдань, спрямованих на досягнення визначених стратегічних цілей,
у 2021 році передбачалось виконання 173 заходів (в тому числі 65 заходів, які не виконано у 2020 році,
та 108 заходів, запланованих 2021 рік), з них виконано 120 заходів (69 %).
Основними причинами деякого зниження рівня виконання Стратегічного плану порівняно з
попередніми роками є фокусування діяльності у 2021 році на розробленні і впровадженні заходів у відповідь

на виклики у вигляді продовження пандемії COVID-19 з метою недопущення економічної кризи і мінімізації
негативного впливу карантинних обмежень на економіку і соціальну сферу, а також передача починаючи з
квітня 2021 року визначених Урядом функцій від Мінекономіки до Мінагрополітики.
Для оцінки ефективності виконання заходів зазначеного плану та вимірюваності досягнення цілей
було визначено 43 індикатори, з яких:
26 (або 60 %)
3 (або 7 %)
14 (або 33 %)

досягнуто або з високою вірогідністю може бути досягнуто до 2024 року;
динаміка позитивна, але не достатня для досягнення цільового показника;
має негативну динаміку порівняно з попереднім роком, що з високою
вірогідністю може свідчити про практичну недосяжність на горизонті
до 2024 року.

У 2021 році Міністерством (або за безпосередньої участі) розроблено 47 законопроектів (з яких
7 законопроектів прийнято Верховною Радою України, 40 законопроектів зареєстровано у Верховній Раді
України). Урядом прийнято 196 постанов та 238 розпоряджень Кабінету Міністрів України, розробником яких
було Мінекономіки. Видано 2199 наказів Міністерства.
В цьому Звіті Міністерство, ґрунтуючись на європейських принципах врядування: забезпечення
відкритості діяльності, участі громадськості, підзвітності та послідовності в реалізації політики, а також на
виконання норм законів України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про державну службу",
представляє оцінку підсумків економічного розвитку України у 2021 році, а також висвітлює
об’єктивні результати діяльності Міністерства, інформацію про стан досягнення визначених
показників результатів виконання завдань, а також заходи, вжиті задля продовження подолання
негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у відповідь на поширення пандемії
COVID-19, та здобутки на шляху економічних перетворень протягом звітного року.
З урахуванням нових воєнних викликів сьогодення Міністерство перегляне свій стратегічний план,
синхронізував його із програмами післявоєнної відбудови, але і надалі працюватиме над завданнями,
спрямованими на підвищення рівня і якості життя кожного громадянина і досягнення гідного місця України в
глобальних економічних процесах, постійно підвищуючи свою ефективність.

ЗМІСТ
ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У 2021 РОЦІ
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Кадрова політика Міністерства

Використання коштів Державного бюджету

Перелік законів України та законопроектів, розроблених
Мінекономіки

ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Ситуація в економіці упродовж більшої частини звітного періоду (фактично
з березня) 2021 року, переважно, характеризувалася поступовим відновленням
активності та зростанням після гальмування цих процесів у 2020 році, викликаного
пандемією коронавірусу. Упродовж останніх місяців чергова хвиля пандемії знову
створила додаткові перепони на цьому шляху. Втім, її вплив вже не мав руйнівного
характеру, адже економіка України вельми успішно адаптувалася до функціонування в
умовах певних обмежень, викликаних запобіжними заходами карантину.
Рушієм позитивних змін на фоні пристосування бізнесу до роботи в умовах
перманентних карантинних обмежень виступало активне розширення попиту на
зовнішніх ринках, а також внутрішнього попиту як споживчого з урахуванням збільшення
соціальних стандартів і матеріальної підтримки з боку держави бізнесу та населення, так
і інвестиційного в умовах отримання виробниками позитивних фінансових результатів на
тлі зростання світових цін.
Значний позитивний вплив мало швидке впровадження бізнесом новітніх цифрових
технологій та пришвидшена цифровізація економіки в цілому. Втім, крім іншого, динаміка
світових цін на енергоносії та певні групи інших продуктів (в т.ч. харчових) створила
додатковий тиск на динаміку внутрішніх цін, що дещо стримувало відновлення економіки,
тим не менше, не мало кардинального впливу на позитивний напрям відновлення.
Роздрібна торгівля впевнено демонструвала зростання упродовж 2021 року
з урахуванням низки стимулюючих споживчий попит ініціатив, зокрема надання під час
карантинних зупинок матеріальної підтримки з боку держави бізнесу та населення по
8 тис. грн та збільшення соціальних стандартів (у т.ч. мінімальної заробітної плати до
6 тис. грн з 01.01.2021 та до 6,5 тис. грн з 01.12.2021, перерахунок пенсій для працюючих
пенсіонерів з 01.06.2021, з 01.07.2021 збільшено прожитковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність (з 1 769 грн до 1 854 грн) та відповідно мінімальну пенсію
(з 1 769 грн до 1 854 грн)) та індексація грошових доходів населення). У 2021 році
середня номінальна заробітна плата штатних працівників збільшилася на 20,9 % та
становила 14 014 грн. (зростання на 10,4 % у 2020 році), реальна заробітна плата –
зросла на 10,5 % (зростання на 7,4 % у 2020 році). Крім того, можливість купувати
продовольчі товари та деякі непродовольчі як в магазинах (частка непродовольчих
товарів у структурі роздрібного товарообороту за даними 2021 року становила 56,9 %, в
2020 році – 55,8 % відповідно), так і онлайн, за допомогою засобів електронної комерції
(частка придбання товарів через мережу Інтернет у загальному обсязі роздрібного
товарообороту збільшилася з 2,1 % у 2020 році до 2,7% у 2021 році) сприяли активному
розвитку галузі в умовах перманентного карантину. Так, за підсумком 2021 року
зростання обороту роздрібної торгівлі становило 10,7 % (7,6 % у 2020 році).
За підсумком 2021 року в промисловості спостерігалося зростання
виробництва – на 1,9 % (падіння на 4,5 % у 2020 році), у тому числі в переробній
промисловості – на 2,4 % (падіння на 5,9 % у 2020 році), у добувній промисловості – на
1,4 % (скорочення на 3 % у 2020 році) та у постачанні електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – на 0,8 % (на 0,9 % відповідно).
Зростання виробництва в переробній промисловості у 2021 році спостерігалося
в умовах:
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високої кон’юнктури на зовнішніх ринках (у металургійному виробництві
зростання становило 5,8 % проти падіння на 8,7 % у 2020 році),
поступового відновлення попиту на окрему продукцію на внутрішньому ринку,
зокрема
інвестиційно
спрямованих
видів
діяльності
(машинобудування
продемонструвало зростання на 8,5 % (падіння на 17,6 % у 2020 році); виробництво
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,8 %
(зростання на 0,1 % у 2020 році); виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і
монтаж машин і устаткування – на 9,9 % (падіння на 10,4 % відповідно)).
Втім, виробництво харчових продуктів за підсумком року продемонструвало
падіння на 5,4 % (скорочення на 0,8 % у 2020 році) через низьку сировинну базу з боку
с/г виробництва протягом більшої частини 2021 року на тлі неврожаю 2020 року та
збільшення витратності виробництва (збільшення вартості енергетичних ресурсів),
а також конкуренцію на внутрішньому ринку з іноземною молочною продукцією,
виробництво якої у більшості країн субсидіюється на високому рівні (за даними
Держмитслужби у 2021 році імпорт молочної продукції (гр. 401-406) у фізичному вимірі
збільшився на 21,2 %).
Виробництво в добувній промисловості зросло в умовах високої кон’юнктури на
зовнішніх ринках на залізні руди (за даними Світового банку середні ціни на світових
товарних ринках на залізну руду у 2021 році зросли на 48,5 % (на 16,1 % у 2020 році))
та низької статистичної бази порівняння в добуванні вугілля.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зростання
виробництва обумовлено підвищенням попиту на електроенергію на тлі відновлення
економічної активності окремих видів діяльності реального сектору економіки (за
даними Міненерго у 2021 році споживання електроенергії (брутто) зросло на 5,7%).
У транспортній сфері за підсумком 2021 року ситуація поступово стабілізувалася
з урахуванням низької бази порівняння попереднього року та зростання попиту з боку
населення на пасажирські перевезення. Втім, низький попит з боку Російської Федерації
на транзитні послуги трубопровідного транспорту (падіння обсягів вантажообігу якого у
2021 році становило 14,6 %) щодо постачання природного газу до країн ЄС стримувало
розвиток вантажообігу.
Так, зростання обсягів пасажирообігу у 2021 році становило 27,1 % (падіння на
54,2 % у 2020 році), скорочення обсягу вантажообігу становило 0,2 % (падіння на
14,4 % у 2020 році), але без урахування обсягів трубопровідного транспорту мало б
місце зростання на рівні 4,4 % (падіння на 5,8 % у 2020 році).
У сільському господарстві за підсумком 2021 року спостерігалося зростання
виробництва (індекс сільськогосподарської продукції зріс на 14,4 % порівняно з
“мінус” 10,1 % у 2020 році) за рахунок суттєвого зростання у рослинництві, враховуючи,
що урожай зернових культур та соняшнику, незважаючи на мінливі погодні умови під час
вегетації, дозрівання та збирання, став рекордним за весь період статистичних
спостережень (індекс виробництва рослинницької продукції суттєво збільшився – на
19,9 % порівняно з “мінус” 12,1 % відповідно). Так, за даними Держстату у 2021 році
врожай зернових культур зріс на 32,5 % порівняно з відповідним періодом попереднього
року (рекордні 86 млн. т), соняшнику – на 25 % (рекордні 16,4 млн т). У тваринництві
ситуація залишалася складною через значне зростання витрат виробників тваринницької
продукції на тлі подорожчання кормової бази та високої конкуренції на внутрішньому
ринку з іноземними аналогами, зокрема молочної продукції.
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У будівництві у 2021 році спостерігалося зростання обсягів виробленої
будівельної продукції на 6,8 % (5,6 % у 2020 році). Основними факторами розвитку
будівництва були: 1) реалізація проектів “Великого будівництва”, спрямованих на
покращення інфраструктурних та соціальних об’єктів, фінансування яких відбувалося на
високому рівні; 2) зміни у пріоритетах витрачання коштів населення у відповідь на
пандемічні виклики, що відобразилось у підвищенні схильності населення до більш
раціонального розподілу витрат та збереженні заощаджених коштів через їх інвестування
у житлові активи, що також було підтримано урядом через запуск державної програми з
іпотечного кредитування, 3) активізація попиту з боку окремих видів діяльності
виробничого сектору.
Ціною адаптації економіки до перманентних пандемічних хвиль стала
прискорена динаміка цін внутрішнього ринку. Переважаюча більшість провідних країн
світу долала руйнівні наслідки карантину, викликаного пандемією COVID-19, монетарним
насиченням ринку. Такі кроки, а також поширення вакцинації у світі, яке у свою чергу
спричинило пом’якшення карантинних обмежень, сприяли активізації попиту, що
запустило процеси суттєво відтермінованого зростання цін у значній кількості сегментів
ринку. Переважно це стосувалося продовольчих товарів та енергоносіїв. На ціни
останніх, зокрема ціни на газ на європейському ринку, також вплинули політичні процеси.
Чинник зростання зовнішніх цін у 2021 році в цілому переважив інші і визначив помітно
вищий, ніж у 2020 році, темп інфляції. Під тиском зовнішніх факторів посилилася роль
витратної складової цін і в Україні. Водночас жорстка монетарна політика Національного
банку (впродовж 2021 року Національний банк п’ять разів підвищував облікову ставку: з
6 % на кінець 2020 року до 9 % річних на кінець 2021 року) практично унеможливила тиск
з боку монетарних чинників. Уряд України, зі свого боку, також вживав заходів на
утримування інфляції, зокрема в частині тарифів для населення. Але можливості впливу
внутрішніх заходів на інфляцію, яка мала переважно зовнішню природу, були вельми
обмеженими. За підсумком 2021 року споживча інфляція в Україні очікувано вийшла на
рівень 10 % і, відповідно, виявилася вдвічі більшою за інфляцію 2020 року. Але,
враховуючи природу даного прискорення, така ситуація не загрожувала
середньостроковому тренду на уповільнення інфляційних процесів.
Перманентно спалахуючи, пандемія COVID-19 продовжувала впливати на
динаміку зовнішньої торгівлі. Але, якщо у 2020 році мало місце падіння вартісних
обсягів, то вже на початку 2021 року ситуація очікувано змінилася. Адже, незважаючи на
суттєві втрати через карантинні обмеження 2020 року, рівень адаптації економіки України
до нових умов та готовність до швидкого відновлення на тлі сприятливої
зовнішньоекономічної кон’юнктури на світових товарних ринках, в т.ч. і за рахунок
закономірно збільшеного попиту на українську продукцію внаслідок загального
зменшення пропозиції на світовому ринку в окремих сегментах, визначили покращання
показників зовнішньоекономічної діяльності.
У 2021 році спостерігалася позитивна динаміка експорту товарів та послуг –
збільшення обсягів на 34,7 % порівняно з 2020 роком (за даними Національного банку).
Імпорт товарів та послуг збільшився на 33,2 % порівняно з 2020 роком. Сальдо
товарів та послуг становило “мінус” 2 273 млн дол. США порівняно з “мінус” 2 378 млн
дол. США в 2020 році.
Кризова ситуація, спричинена пандемією COVID-19 як у світі, так і в Україні,
найбільш суттєво позначилася на інвестиційній активності. Так, більшість
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економічних агентів узяли інвестиційну паузу: вітчизняні – через втрату фінансових
ресурсів унаслідок впливу обмежувальних карантинних заходів, іноземні інвестори –
через невизначеність щодо термінів і характеру поширення захворюваності.
Втім, уже на початку року ситуація поступово почала покращуватися. І саме
показники інвестиційної діяльності можна вважати чи не головними у якості індикаторів
започаткування у 2021 році позитивного тренда відновлення економіки.
Обсяг освоєних капітальних інвестицій за підсумком 2021 року зріс на 13 %
порівняно з 2020 роком (зниження на 38,2 % у 2020 році).
Також у 2021 році спостерігалась, започаткована з початку року, позитивна
тенденція динаміки портфельних інвестицій – їх чистий притік зафіксовано на рівні
1 млрд дол. США. А чистий притік прямих іноземних інвестицій становив
6,7 млрд дол. США порівняно з відпливом на рівні 0,1 млрд дол. США у 2020 році.
Отже, в економіці проявлялися якісні ознаки поступового відновлення.
Як результат, після падіння ВВП на 2,2 % у І кварталі 2021 року, у ІІ кварталі
2021 року за уточненими даними Держстату мало місце зростання на 6,0 %, у
ІІІ кварталі 2021 року – на 2,8 %, у IV кварталі 2021 року на 6,1 % порівняно з
відповідними кварталами 2020 року. Обсяг ВВП у 2021 році в цілому збільшився на
3,4 % порівняно з 2020 роком.
Отже, злагоджені дії Уряду та Національного банку зі здійснення економічних
реформ та продовження реалізації заходів з метою підтримки бізнесу та населення,
спрямованих на пом’якшення негативних наслідків впливу пандемії COVID-19, дозволяли
економіці поступово виходити з ковідної кризи, залишаючись інтегрованою в світовий
ринок.
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1
СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО
ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА
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ПРОГРЕС У ДОСЯГНЕННІ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 1
Стан виконання

Завдання

у 2019 р.

Створення
належних умов для
ведення бізнесу

у 2020 р.

у 2021 р.

Показник

н. д.

місце України у рейтингу легкості ведення
бізнесу (Doing Business)*, місце

н. д.

кількість зайнятих у МСП, млн. осіб

н. д.

частка МСП у доданій вартості (за витратами
виробництва), % до загальної суми

Підвищення рівня
зайнятості
населення

рівень безробіття населення працездатного
віку, %
рівень зайнятості населення працездатного
віку, %
н. д.

кількість найманих працівників*, тис. осіб
середня заробітна плата, грн.
кількість неформально зайнятого населення,
тис. осіб
частка стягнених в бюджет санкцій
порушення законодавства про працю*, %

Створення
належних умов для
безпечного
споживання

за

кількість випадків харчових отруєнь і випадків
токсикоінфекцій, на 1 млн. населення
кількість випадків завданої шкоди споживачам
від неякісних товарів та послуг, на 1 млн.
споживачів

Активізація
процесів
приватизації

надходження коштів до Державного бюджету
України від приватизації*, млрд. грн.

Зміна
системи
державного
управління
підприємствами

н. д.

збільшення рентабельності
державних підприємств, %

активів

н. д.

зменшення частки держави в економіці, %

(RoA)

надходження до Державного бюджету України
коштів від сплати дивідендів/частини чистого
прибутку господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких є корпоративні права
держави*, млрд. грн.
кількість об’єктів державної власності, що
входять до сфери управління Мінекономіки,
переданих органам приватизації, од.
кількість ліквідованих державних підприємств,
що входять до сфери управління Мінекономіки,
од.
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Стан виконання

Завдання

у 2019 р.

Продовження
реформування
системи публічних
закупівель

у 2020 р.

Показник

у 2021 р.

економія бюджетних коштів для замовників в
інтересах яких централізовано здійснюються
закупівлі, а саме через державну установу
"Професійні закупівлі”*, %
підвищення середнього показника участі в
закупівлях, учасник
зменшення частки відмінених процедур закупівлі
(визнання їх такими, що не відбулися), %

Розбудова
сучасної системи
державного
стратегічного
планування
розвитку економіки

кількість проведених оцінок стану поточної
економічної ситуації макрофінансових та
соціально-економічних
показників
розвитку
України із зазначенням основних чинників, що
впливають на їх формування, од.
кількість оцінок впливу реалізації актів на
показники економічного і соціального розвитку
сценарні орієнтири економічного і соціального
розвитку на відповідний рік та два роки, що
настають за прогнозним, од.

досягнуто або з високою вірогідністю може бути досягнуто до 2024 року;
динаміка позитивна, але не достатня для досягнення цільового показника;

*

має негативну динаміку порівняно з попереднім роком, що з високою вірогідністю може свідчити про
практичну недосяжність на горизонті до 2024 року;
показники, що не увійшли до переліку показників проекту Стратегічного плану діяльності Міністерства
економіки України на 2022-2024 роки

ЗВІТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021 РОЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ | 11

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ
УМОВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ
БІЗНЕСУ
Показник, одиниця виміру

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

місце України у рейтингу легкості ведення
бізнесу (Doing business), місце

71

64

64

53

н. д.*

кількість зайнятих у МСП, млн. осіб

7

7,4

7,4

7,5

(жовтень
2022 року)

64,3

66,4

70,2

63,7

(жовтень
2022 року)

частка МСП у доданій вартості (за витратами
виробництва), % до загальної суми

н. д.
н. д.

* – відповідно до заяви групи Світового банку від 16.09.2021 (https://bit.ly/3rSqR4f) випуск звіту "Ведення бізнесу" припинено.

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Започатковані реформи, курс на європейську інтеграцію, переорієнтація бізнесу з російського на
розвинуті західні ринки, незважаючи на потужні геополітичні виклики (негативні наслідки тимчасової окупації
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини територій у Донецькій та Луганській областях
Російською Федерацією), створили умови для динамічного зростання частки доданої вартості за
витратами виробництва суб’єктів середнього та малого підприємництва з 66,4 % до загальної суми
доданої вартості за витратами виробництва у 2019 році до 70,2 % у 2020 році (відповідний прогрес за
2021 рік буде оцінено у жовтні 2022 року).
Деякі негативні тенденції посилились в умовах неординарної кризи, спричиненої поширенням
коронавірусу SARS-CoV-2. Її проявами стали не тільки злам траєкторії розвитку по деяких показниках, а й
суттєва зміна характеру розвитку як на макро, так і на мікрорівнях на тлі кардинальних змін способу життя
суспільства. Зміни в соціальній та економічній поведінці суспільства мали негативний вплив на діяльність
малого та середнього бізнесу, що є чи не головною відмінністю від інших кризових періодів. Діяльність сфери
малого та середнього бізнесу в основному підпадала під ряд заборон та обмежень протягом 2020-2021 років.
Не відбулося зростання показника кількості зайнятих працівників у суб’єктів середнього та
малого підприємництва протягом 2019 – 2020 років, він залишився на рівні 7,4 млн. осіб.
Також не відбулося покращення місця України у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business
протягом 2019 – 2020 років. Відповідно до заяви Світового банку від 16.09.2021 підготовку
аналітичного огляду "Місце України у рейтингу Світового банку "Doing Business” припинено
(https://bit.ly/3rSqR4f).
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ЗАХОДИ,РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
ВДОСКОНАЛЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНОГО
СЕРЕДОВИЩА
(ДЕРЕГУЛЯЦІЯ)
продовжено очищення регуляторного поля від
застарілих,
надлишкових
і
неактуальних
нормативно-правових актів, прийнято:
– постанову Кабінету Міністрів України від
24.02.2021 № 144 "Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України”;
– постанову Кабінету Міністрів України від
03.03.2021 № 171 "Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України”;
– наказ Мінекономіки від 18.03.2021 № 557
"Про визнання таким, що втратив чинність,
наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 24
липня 2002 року № 218”, зареєстровано в
Мін’юсті від 01.04.2021 за № 432/36054.
Мінекономіки проведено аналіз заходів щодо
зменшення регуляторного навантаження на бізнес
ЦОВВ. Так, за 2021 рік міністерствами та іншими
державними
органами
влади
розроблено
98 нормативно-правових актів, спрямованих на
зменшення регуляторного навантаження на бізнес,
а саме:
розроблено:
 16 законопроектів;
 24 акти Уряду;
 58 актів ЦОВВ;
прийнято:
 5 законів;
 15 актів Уряду;
 37 актів ЦОВВ.

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ
УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Разом з Офісом розвитку малого та середнього
підприємництва,
який
функціонував
при
Мінекономіки, здійснювалась підготовка концепту

платформи щодо створення національної он-лайн
автоматизованої платформи (он-лайн Центру
підтримки малого та середнього бізнесу).
Так, зокрема, було підготовлено плановий кошторис
витрат та здійснювались необхідні організаційні кроки
на виконання заходу (за рахунок бюджетних коштів),
затверджено паспорт бюджетної програми на 2021 рік
за КПКВК 1201020 "Виконання зобов’язань України за
участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність
підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)”
(наказ Мінекономіки від 17.02.2021 № 314).
Водночас, в Україні запроваджено національний
проект із розвитку малого та середнього
підприємництва Дія.Бізнес, онлайн складовою якого є
портал Дія.Бізнес, до складових елементів якого
увійшли напрацювання Мінекономіки, зокрема з
Порталу для підприємців sme.gov.ua, та який містить
різний спектр можливостей та інформаційних ресурсів
для підприємців (у тому числі консультації, інформація
стосовно фінансування, навчання, програм підтримки
та ін.), а також постійно зростала кількість користувачів
порталу Дія.Бізнес.
Отже, з метою недопущення нераціонального
використання бюджетних коштів для створення
аналогу та дублювання вже існуючого державного
продукту, призупинено реалізацію заходів з виконання
завдання;
в рамках пілотного проекту забезпечувався доступ
суб’єктам малого та середнього бізнесу до
безкоштовної
інформації
про
можливості
започаткування та розвитку бізнесу на локальному
рівні через мережу Інформаційних пунктів
підприємця та консалтинг-зон, а саме: здійснено
аналіз результатів пілотного проекту з утворення
Інформаційних пунктів підприємця Офісом розвитку
малого та середнього підприємництва при
Мінекономіки за участю проекту ЄС FORBIZ.
Презентацію результатів проведено 13.04.2021.
Протягом
пілотного
проекту
з
утворення
Інформаційних пунктів підприємця (ІПП) було
створено 12 ІПП у 4 областях України, підприємці
отримали 2035 безкоштовних базових консультацій.
Після завершення пілотного проекту частина ІПП
продовжила роботу з підприємцями. Проведено
зовнішнє оцінювання пілотного проекту. Інформацію
стосовно пілотного проекту розміщено на Порталі для
підприємців за посиланням: https://sme.gov.ua/ssp/.
За результатами оцінки реалізації пілотного проекту
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підготовлено рекомендації щодо масштабування
проекту на місцевому та центральному рівнях, а саме
Посібник "Як громаді відкрити інформаційний пункт
підприємця”, який містить покрокову інструкцію зі
створення базової моделі ІПП на базі ЦНАП, який
розіслано обласним та Київській міській державним
адміністраціям для розповсюдження серед органів
місцевого самоврядування відповідного регіону (лист
Мінекономіки від 08.06.2021 № 3611-07/31087-06).
Довідково. Згідно з інформацією, наданою
місцевими органами виконавчої влади:
– відкрито нові ІПП, зокрема у місті Ромни
Сумської області; на базі 9 ЦНАП
Агрономічної, Липовецької, Немирівської,
Оратівської,
Жмеринської,
МогилівПодільської,
Мурованокуриловецької,
Ямпільської
та
Крижопільської
територіальних
громад
Вінницької
області; при Лисичанській міській
військово-цивільній
адміністрації
Луганської області;
– усіма регіонами вживаються заходи для
забезпечення суб’єктам малого та
середнього підприємництва доступу до
безкоштовної
інформації
про
можливості
започаткування
та
розвитку бізнесу, зокрема:
1) через мережу ЦНАП (державними
реєстраторами
надаються
безкоштовні
консультації
та
інформаційна підтримка);
2) через регіональні центри підтримки
підприємництва, регіональні фонди
підтримки підприємництва, агенції
регіонального
розвитку,
центри
зайнятості, COVID-19 бізнес-клініки,
громадські організації тощо;
3) шляхом організації та проведення
семінарів, тренінгів (у тому числі
онлайн), вебінарів, круглих столів,
бізнес-форумів;
4) шляхом розміщення інформації на
інтернет ресурсах (веб-сайтах). Так,
наприклад,
у
Дніпропетровській
області функціонує телеграм-канал
"Онлайн консультації для стартапів
та бізнесу”.

УДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У
СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Задля переорієнтації системи перевірок з
каральної на сервісну (попереджувальну) з
елементами цифровізації підготовлено та внесено на
розгляд Верховної Ради України проект Закону
України "Про основні засади державного нагляду

(контролю)” (реєстр. № 5837 від 05.07.2021) та проект
Закону України "Про внесення змін до Кодексу про
адміністративні правопорушення щодо підвищення
відповідальності посадових осіб органів державного
нагляду (контролю)” (реєстр. № 5838 від 05.07.2021),
прийняття яких передбачає:
– переведення роботи інспекторів на роботу в
інформаційній системі (менше втручання в
діяльність бізнесу);
– добровільний незалежний аудит діяльності
компанії - новий механізм виконання
попереджувальної функції контролю;
– застрахований бізнес = зменшення перевірок;
– зобов’язання інспекторів навчати бізнес
управлінню ризиками;
– підвищення відповідальності інспекторів в
п’ять разів;
проведено оцінку державного ринкового нагляду
протягом 2018-2020 років та підготовлено відповідні
висновки та пропозиції, які разом із інформаційними
матеріалами подані на розгляд Кабінету Міністрів
України;
організовано та проведено 6-ть вебінарів для
бізнесу, споживачів, органів ринкового нагляду
та митних органів на базі Комунікативної
платформи з технічного регулювання, в ході яких
надано відповіді на нагальні питання, які виникають під
час розповсюдження нехарчової продукції на ринку
України, завезення її на митну територію, проведення
перевірок органами державного ринкового нагляду та
митними органами, органами державного нагляду
(контролю), а також новацій, які необхідно знати
бізнесу, який експортує нехарчову продукцію в країни
ЄС;
забезпечено адміністрування та інформаційну
підтримку
сайту
Міністерства
"Увага”
(uvaga.gov.ua), який є відкритою частиною
інформаційної системи оперативного взаємного
сповіщення про продукцію, що становить серйозний
ризик, який, крім переліку небезпечної нехарчової
продукції, яка була знайдена та вилучена з обігу на
національному ринку, містить також актуальну
інформацію для бізнесу, споживачів та органів
державного ринкового нагляду.

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
З метою підвищення рівня захисту прав
споживачів в Україні та гармонізації системи
захисту прав споживачів в Україні з принципами,
підходами та практиками ЄС розроблено та внесено
на розгляд Верховної Ради України проект Закону
України "Про захист прав споживачів” (реєстр. № 6134
від 05.10.2021), яким передбачено:
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–
–

створення рівних умов для здійснення
електронної
торгівлі
суб’єктами
господарювання;
надання
Держпродспоживслужбі
права
обмежувати доступ до веб-сайтів продавців,
які використовують нечесну підприємницьку
практику та порушують законодавство про
захист
прав
споживачів;
зменшення
навантаження на бізнес шляхом усунення

–
–

застарілих норм із Закону України "Про захист
прав споживачів”, наприклад, створення
суб’єктами господарювання обмінного фонду;
імплементація Директив ЄС у сфері ЗПС,
передбачених Угодою про асоціацію;
звільнення від судового збору в усіх судових
інстанціях споживачів, Держпродспоживслужбу
та громадські об’єднання споживачів у справах
щодо захисту прав споживачів.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА Є
ПРІОРИТЕТНИМ ЗАВДАННЯМ УРЯДУ.
ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНЕКОНОМІКИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ,ПЛАНІВ ДІЙ З ЇЇ ВИКОНАННЯ,
ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКИ, ІНШИХ ЗАВДАНЬ УРЯДУ:
УДОСКОНАЛЕНО ДЕРЖАВНУ
ПРОГРАМУ "ДОСТУПНІ
КРЕДИТИ 5-7-9% В ЧАСТИНІ
НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
СУБ’ЄКТАМ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА"
Збільшено з 200 до 400 тис. євро граничний розмір
допустимої державної допомоги на період дії
карантину і обмежувальних протиепідемічних заходів
та протягом шести місяців після завершення
карантину (постанова Кабінету Міністрів України від
31.03.2021 № 331 "Про внесення змін до Порядку
надання фінансової державної підтримки суб’єктам
малого та середнього підприємництва”) задля
збереження та відновлення економічної активності
суб’єктів малого та середнього підприємництва,
що постраждали від обмежень, пов’язаних з
карантином

промислової
переробки
(17%).
За
регіональною класифікацією лідерами є
Львівська, Харківська, Дніпропетровська,
Київська області та м. Київ.

ЗАПУЩЕНО ПРОГРАМУ
ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ ТА
ГРОМАДЯН, ЯКІ
ПОСТРАЖДАЛИ ВІД
ПАНДЕМІЇ COVID-19
("ЄПІДТРИМКА")

Верховною Радою України прийнято Закон України
від 02.12.2021 № 1932-ІХ “Про внесення змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на
2021 рік” щодо надання допомоги в рамках Програми
"єПідтримка” (набрав чинності 09.12.2021), яким
внесені зміни до додатку № 3 до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2021 рік”, згідно з якими
запроваджується нова бюджетна програма за КПКВК
1201230 "Надання допомоги в рамках Програми
"єПідтримка”, яка передбачає виділення Мінекономіки
8 млрд. гривень. Для реалізації вищезазначеного,
Мінекономіки розроблено та Урядом прийнято
постанову Кабінету Міністрів України від 09.12.2021
№ 1272 "Деякі питання надання допомоги в рамках
Програми "єПідтримка” та зміни до неї (постанова
Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1442).
Зазначені рішення направлені на стимулювання
вакцинації та підтримку громадян, зокрема у
спортивному
та
культурному
розвитку,
популяризацію безготівкової економіки
та
підтримку вразливих категорій бізнесу.

Довідково. Станом на 14.02.2022:
– від старту програми (з лютого 2020 року)
банки-учасники видали 34 370 кредитів на
загальну суму 88,1 млрд. грн. З них
24,5 млрд.
грн.
–
рефінансування
попередньо отриманих позик, 10,2 млрд.
грн. підприємці отримали на капітальні
інвестиції та 53 млрд. грн. в якості
антикризових кредитів на поповнення
оборотних коштів.;
– найактивнішими учасниками програми є
представники сільського господарства
(43%), торгівлі та виробництва (27%) та
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ЗАБЕЗПЕЧЕНО
ПРОВАДЖЕННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ
РЕГІОНІВ, НА ЯКИХ
УСТАНОВЛЕНИЙ
"ЧЕРВОНИЙ" РІВЕНЬ
ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Внесено зміни до переліку основних видів
економічної
діяльності,
стосовно
яких
здійснюються обмежувальні протиепідемічні
заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню
на території окремих адміністративно-територіальних
одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
що
призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів
господарювання, в яких працюють застраховані особи,
та фізичних осіб – підприємців (постанова Кабінету
Міністрів України від 20.09.2021 № 1003).

ПІДТРИМКА ЗАСТРАХОВАНИХ
ОСІБ ПІД ЧАС ДОДАТКОВИХ
ОБМЕЖУВАЛЬНИХ
ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ
ЗАХОДІВ

Забезпечено можливість підтримки застрахованих
осіб, які втрачають частину заробітної плати чи
доходу у разі запровадження додаткових
обмежувальних
протиепідемічних
заходів.
Зокрема, надано можливість провадження діяльності з
торгівлі квітами, рослинами та добривами на території
регіонів, на яких установлений "червоний” рівень
епідемічної небезпеки (постанови Кабінету Міністрів
України від 07.04.2021 № 329 "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня
2020 р. № 1236” та від 21.04.2021 № 374 "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 грудня 2020 р. № 1236”).

ЗАПРОВАДЖЕНО ПЕРШУ
ЧЕРГУ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ
ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ –
СИСТЕМУ Є-ДОЗВІЛ

Реалізація експериментального проекту щодо
запровадження першої черги Єдиної державної
електронної системи дозвільних документів
(постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2021
№ 895) дозволила:
–

ліцензування для 13 видів господарської
діяльності;
–

оцифрування процедури оскарження дій
органів
ліцензування
до
Експертноапеляційної ради;

–

створення на базі єдиної системи ліцензійних
реєстрів та ліцензійних справ по кожному
ліцензіату;

–

забезпечення контролю за діяльністю органів
ліцензування.

ПІДТРИМКА МАЛОГО
БІЗНЕСУ В СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ В УМОВАХ
КАРАНТИНУ

Звільнено від обов`язкового застосування РРО
суб’єктів господарювання, що здійснюють на
території села роздрібну торгівлю товарами (крім
підакцизних товарів) за умови не перевищення
граничного розміру річного обсягу розрахункових
операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати)
(постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021
№ 1359 “Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336”).

ЗАХИСТ ПОСЛУГ, ЩО
БАЗУЮТЬСЯ НА АБО
СКЛАДАЮТЬСЯ З УМОВНОГО
ДОСТУПУ

Задля
протидії
виробництву,
продажу,
користуванню та іншій незаконній діяльності із
застосуванням незаконної системи умовного
доступу та захисту послуг, що надаються із
застосування системи умовного доступу, а також з
метою імплементації європейських норм в цій сфері
щодо протидії несанкціонованого доступу до послуги
телебачення
(телемовлення),
радіомовлення,
розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України "Про захист послуг, що
надаються із застосуванням системи умовного
доступу” (реєстр. № 5870 від 27.08.2021) та проект
Закону України "Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо захисту
послуг, що надаються із застосуванням системи
умовного доступу” (реєстр. № 5871 від 27.08.2021).

переведення в он-лайн режим процедури
звернення та отримання усієї необхідної
інформації щодо здійснення процедури
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЩОДО СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ВЕДЕННЯ
БІЗНЕСУ У 2021 РОЦІ
Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки
в тому числі Державна програма стимулювання економіки
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

кількість заходів
план
факт
25*
16
15**
9
7
5

% від плану
64
60
71

* – в тому числі 14 заходів, які не виконано у 2020 році та без урахування 2 заходів, які втратили актуальність
** - в тому числі 10 заходів, які не виконано у 2020 році

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ:
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

9,1

8,6

9,9

6,9

10,3

66,1

67,6

65,6

69,2

65,3

кількість найманих працівників, тис. осіб

10385

10263

9948,1

10100

середня заробітна плата, грн.
кількість неформально зайнятого населення,
тис. осіб
частка стягнених в бюджет санкцій за
порушення законодавства про працю, %

8865

10497

11591

13632

14014

3541,3

3460,4

3237,8

3300,0

3018,4

x

3,5

9,21

10

16,9

Показник, одиниця виміру
рівень безробіття населення працездатного
віку, %
рівень зайнятості населення працездатного
віку, %

9850,9
(9 міс. 2021 р.)

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Отримання гірших показників, ніж планувалося, у сфері ринку праці зумовлено відтермінуванням
процесів затухання пандемії COVID-19, що відповідно позначилося на повільних темпах зростання ділової
активності, а також негативними очікуваннями щодо її перебігу, що обумовило обережність бізнесу до найму
працівників, а людей – до пошуку роботи через негативні очікування щодо нових хвиль пандемії та пов’язаних
з ними обмежень.
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Так, в умовах триваючого карантину роботодавці були вимушені повністю або частково зупиняти
виробництво, скорочувати штат працівників, переводити їх на неповний робочий тиждень або відправляти
їх у відпустки без збереження заробітної плати.
При цьому, завдяки реалізованим Мінекономіки та Урядом заходів на ринку праці, спрямованим на
підвищення рівня зайнятості та рівня життя населення, в умовах карантинних обмежень, запроваджених з
метою попередження поширення пандемії, вдалось впродовж року покращити ситуацію за рядом показників і
отримати кращі за планові результати. Зокрема, скоротилася кількість неформально зайнятого
населення – на 219,4 тис. осіб у порівнянні з 2020 роком до 3018,4 тис. осіб за. 2021 рік, що є кращим за
плановий показник.
З 01.01.2021 підвищено розмір мінімальної заробітної плати до 6000 грн., а з 01.12.2021 до
6500 гривень. Як наслідок, у січні-грудні 2021 року середньомісячна заробітна плата становила
14014 грн., порівняно із відповідним періодом 2020 року вона збільшилася на 20,9 %, що є найвищим
зростанням за останні 3 роки. При цьому, в грудні 2021 середньомісячна заробітна плата становила
17453 грн., що є абсолютним рекордом і еквівалентно $ 641.
Частка стягнених в бюджет санкцій за порушення законодавства про працю у 2021 році зросла
до 16,9 % проти 9,21 % 2020 року (при плановому значенні показника 10 % на 2021 рік).

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
СПРИЯННЯ ПРОДУКТИВНІЙ
ЗАЙНЯТОСТІ ГРОМАДЯН
реалізовано експеримент з професійного навчання
зареєстрованих
безробітних
для
потреб
роботодавців сфери інформаційних технологій
(постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2021
№ 39) спільно з Мінцифри. За попередніми запитами
роботодавців сфери інформаційних технологій
визначено три основні напрямки, за якими
проводилися навчання зареєстрованих безробітних:
Junior Software Engineer (Front-end, JS; Back-end, Java;
Back-end, NET), Junior Software Testing Engineer, Junior
software Testing Automation Engineer. Освітні програми
підготовки безробітних за вказаними напрямками
розроблятимуться закладами неформальної освіти, які
подаватимуть заявки на участь в експерименті, котрий
розпочнеться згідно з процедурою, зазначеною
постановою.
Також, Державна служба зайнятості (далі - ДСЗ)
організовувала професійне навчання за освітніми
програмами в напрямку ІТ індустрії. Протягом
2021 року понад 1 тис. безробітних осіб пройшли
таке навчання.
Центрами професійно-технічної освіти ДСЗ (далі ЦПТО ДСЗ) розроблено 35 освітніх програм для ІТ
напрямку, таких як “Практичне тестування програмного
забезпечення.
QC
–
тестування”,
“Основи
комп’ютерної графіки”, “Застосування цифрових

навичок для роботи з електронними інформаційними
он-лайн ресурсами та послугами” та інші.
Сформовано програму підвищення кваліфікації
на курсах цільового призначення за напрямом
“Робота з інформаційними он-лайн ресурсами та
послугами” (обсяг 24 год) для підвищення рівня
цифрової компетентності, набуття навичок роботи з
електронними інформаційними ресурсами для
учасників
АТО/ООС,
постраждалих
учасників
Революції Гідності, членів сімей загиблих (померлих)
таких осіб.
Для
організації
професійного
навчання
зареєстрованих безробітних Київським міським
центром зайнятості у серпні 2021 року укладено
договір з Національним авіаційним університетом про
професійне навчання з підвищення кваліфікації
зареєстрованих
безробітних
за
навчальною
програмою “Тестувальник програмного забезпечення”
та
організовано
професійне
навчання
10 зареєстрованих безробітних. У жовтні 2021 року
направлено 14 зареєстрованих безробітних на
професійне навчання з підвищення кваліфікації за
освітньою програмою “Інформаційні системи та
технології в бухгалтерському обліку”.
Житомирським обласним центром зайнятості
направлено 16 осіб з числа безробітних на професійне
навчання за програмою підвищення кваліфікації
“Основи комп’ютерної грамотності і автоматизації
бухгалтерського обліку” на базі Відокремленого
структурного підрозділу „Житомирський автомобільно-
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дорожній
фаховий
коледж
Національного
транспортного університету”.
На базі Одеського ЦПТО ДСЗ проведено навчання
за програмою підвищення кваліфікації 8 осіб, з них
5 осіб з числа зареєстрованих безробітних, за
напрямом “Оператор безпілотного літального апарату
(дрона)” та 9 зареєстрованих безробітних за освітньою
програмою „AutoCAD – 2022”.
ДСЗ з метою впровадження діджиталізації в процес
професійного навчання безробітних в ЦПТО в рамках
проекту „Професійна інтеграція ВПО” за підтримки
Німецького товариства міжнародного співробітництва
GIZ GmbH:
– завершили онлайн навчання за програмою
“IT Skills Up” у рамках компоненту “Професійна
інтеграція ВПО” 190 працівників ДСЗ з числа
педагогічних працівників ЦПТО ДСЗ, фахівців РегЦЗ з
профорієнтації та фахівців Державного центру
зайнятості;
– завершилось навчання за напрямом створення
навчального та презентаційного відеоконтенту для
популяризації робітничих професій 10 педагогічних
працівників
Донецького,
Дніпропетровського,
Луганського, Полтавського, Харківського ЦПТО ДСЗ;
– продовжується модернізація веб-сайтів ЦПТО
ДСЗ змістове наповнення шаблонів сайтів, створено
15 відеороликів з робітничих професій, підготовка за
якими здійснюється у ЦПТО ДСЗ, виконано технічне
завдання зі створення 3-D турів 5 ЦПТО.
Одночасно, Мінекономіки разом з ДСЗ взято участь
у реалізації проекту “Україна 4.0. Дослідження
соціально-економічних змін та прогнозування потреб в
професійних кваліфікаціях з цифровими навичками” за
підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта спільно з
Національним агентством кваліфікацій, Мінцифри, в
рамках реалізації проекту проведено опитування
800 сільськогосподарських підприємств у всіх регіонах
України, у т.ч. щодо формування “Портрету професій”
(оператор роботизованих комплексів, біоінженер,
агроеколог,
агробіоенергетик,
агроінформатик/агрокібернетик,
кліматичний
агроінженер).
За
результатами
опитування
сформовано
звіт
про
тенденції
розвитку
сільськогосподарської галузі в умовах діджиталізації та
потребами у цифрових кваліфікаціях персоналу;
забезпечення збалансування бюджету Фонду та
посилення страхових принципів в системі
соціального страхування на випадок безробіття;
сприяння продуктивній зайнятості громадян для
забезпечення реалізації гарантій молоді на перше
робоче місце; спрощення для роботодавців
забезпечення потреби у робочій силі, яка може
бути задоволена за рахунок застосування праці
іноземців та осіб без громадянства, забезпечення

рівних умов праці для громадян України та
іноземців, детінізації трудових відносин
З цією метою Мінекономіки розроблено проекти
законів України "Про внесення змін до деяких законів
України щодо застосування праці іноземців та осіб без
громадянства
в
Україні”
(реєстр.
№ 5795
від 16.07.2021) та "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо реформування служби
зайнятості, соціального страхування на випадок
безробіття, сприяння продуктивній зайнятості
населення, у тому числі молоді, та впровадження
нових активних програм на ринку праці” (реєстр.
№ 6067 від 16.09.2021), прийняття яких сприятиме:
– замість квоти з працевлаштування для
окремих категорій громадян запровадженню
компенсації роботодавцям;
– працевлаштуванню
довгострокових
безробітних;
– запровадженню надання фінансової допомоги
для організації підприємницької діяльності;
– зміні переліку критеріїв підбору роботи для
безробітного;
– зміні підходів до фінансування громадських
робіт;
– посиленню страхових принципів, зокрема
шляхом збільшення розміру та тривалості
виплати допомоги по безробіттю пропорційно
страховому стажу;
– удосконаленню дозвільної системи в частині
застосування праці іноземців та осіб без
громадянства.
забезпечувалося інформування населення про
засади підприємницької діяльності, порядок її
започаткування та провадження з метою сприяння
підвищенню його економічної активності шляхом
проведення ДСЗ комплексних заходів щодо
популяризації серед населення підприємницької
діяльності. Різноманітні за масштабом та формою
заходи проводились центрами зайнятості для
мешканців ОТГ, молоді, внутрішньо переміщених осіб
та інших категорій у співпраці з органами влади,
організаціями роботодавців, представниками бізнесу,
соціальними партнерами та в рамках міжнародних
проектів з розвитку підприємницьких ініціатив. Це:
бізнес-консультації, конкурси, зустрічі, круглі столи,
семінари, тренінги, вебінари тощо. Акценти зроблено
на інформаційній роботі та ознайомленні осіб з
перспективними напрямами бізнес діяльності для
певного
регіону;
організаціями,
проектами,
програмами-донорами,
краудфандинговими
платформами, які надають підтримку у відкритті
власної справи; можливістю навчання основам
підприємництва, зокрема за сприяння ДСЗ.
Особи, які виявили бажання організувати власну
справу, мали можливість взяти участь у семінарах
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"Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес, метою
яких є формування позитивної мотивації до змін
власного професійного життя, зміни стереотипів щодо
підприємництва, інформування про переваги та ризики
започаткування власної справи.
Довідково. До проведення заходів для
безробітних залучалися представники
державних та громадських організацій,
податкових органів, соціальних фондів,
успішні підприємці з числа колишніх
безробітних тощо. Заходи проводились в
центрах зайнятості, у виїзному режимі в
ОТГ та онлайн в форматі вебінарів.
В ОТГ було проведено близько 2 тис. заходів
щодо залучення до самозайнятості на селі,
участь у заходах взяли понад 21 тис.
мешканців ОТГ.
Одночасно, ДСЗ долучилась до популяризації
в Україні національних проектів Мінцифри –
"Дія. Цифрова освіта” та "Дія. Бізнес”. Так,
3 серпня 2021 року відбулась спільна робоча
онлайн нарада представників Державного
центру зайнятості, Мінцифри та "Дія”
щодо популяризації серед клієнтів служби
зайнятості доступних для населення
цифрових послуг, таких як: інформування
громадян-пошукачів роботи, про наявні
можливості платформи Дія. Цифрова
освіта; вебінарного проєкту з Дія. Бізнес, як
безробітним розпочати бізнес. У вересні
2021 року презентаційні матеріали "Дія.
Цифрова освіта” та "Дія. Бізнес” було
розповсюджено в 25 регіональних центрах
зайнятості;
Також, ДСЗ брала участь у спільному
проєкті Google Україна та Уряду України, а
саме Мінцифри, МКІП та ДАРТ, зокрема у
інформуванні представників малого та
середнього бізнесу туристичної галузі та
готельно-ресторанної
індустрії
щодо
можливостей проходження безкоштовного
курсу онлайнтренінгів та практичних
занять від провідних експертів у галузі
цифрового маркетингу, аналітики та
продажів за підтримки компанії Google
Україна. Метою курсу є допомога
представникам малого та середнього
бізнесу в отриманні нових цифрових знань
для розвитку та більших можливостей
професійної реалізації задля ефективного
подолання наслідків впливу COVID-19.

протягом 2021 року фахівцями ДСЗ спільно із
соціальними партнерами було проведено понад
120 різноманітних профорієнтаційних заходів з
підприємницької тематики для 3,7 тис. молодих осіб з
числа учнів та студентів.
У 2021 році 293 безробітних започаткували власну
справу за рахунок виплати допомоги по безробіттю
одноразово, з них 125 осіб – це молодь до 35 років, 83
особи - проживають у сільській місцевості та 66 осіб –
у малих містах.
забезпечено
мобільність
та
максимальну
доступність соціальних послуг до населення через

впровадження
сучасних
інформаційнокомунікаційних технологій. Центрами зайнятості
проводиться інформування шукачів роботи, учнівської
молоді, педагогічних працівників, роботодавців щодо
профорієнтації, навчання та працевлаштування за
допомогою вебресурсів до яких входять вебсайт ДЦЗ
dcz.gov.ua, "Освітній портал ДСЗ” skills.dcz.gov.ua,
Інтернет-платформа "Профорієнтація та розвиток
кар’єри” profi.dcz.gov.ua, вебсайти регіональних
центрів зайнятості та ЦПТО ДСЗ, Facebook сторінки та
інші онлайн ресурси.
У 2021 році тестом на визначення
компетенцій в ІТ сфері скористалися
10,5 тис. осіб; курс "Генеруй бізнес-ідею.
Розпочни власний бізнес” пройшли 6,6 тис.
осіб;
до
партнерського
курсу
із
започаткування
власної
справи
за
підтримки
державного
інфосервісу
"StartBusinessChallenge” sbc.regulation.gov.ua
долучилося понад 4 тис. користувачів; курс
"Компетенції майбутнього” прослухали
понад 3,1 тис. осіб. Загалом, на кінець
грудня 2021 року понад 32,8 тис. осіб
скористалися Освітнім порталом ДСЗ.

Також ДСЗ запроваджено Інтернет-платформу
"Профорієнтація та розвиток кар’єри” та її
мобільну версію, на якій особи різних вікових
категорій можуть пройти онлайн діагностику м’яких
навичок та профорієнтаційний тест. Результати цього
тестування використовуються фахівцями під час
кар'єрного консультування щодо вибору/зміни
професії, напряму професійного навчання. На кінець
2021 року онлайн тестування пройшли 98,7 тис. осіб.
Крім цього забезпечено безкоштовне комплексне
онлайн профорієнтаційне тестування молоді та
дорослого населення на Інтернет-платформі "Моя
професія:
консультаційна
мережа”
myprofession.com.ua. Усього на цій платформі
пройшли тестування 109,5 тис. осіб.
ДСЗ з вересня 2021 року запроваджено пілотний
проект
автоматизованого
профвідбору
безробітних на замовлення роботодавців з
використанням програмного продукту “Модель
взаємодії бізнесу і освіти “Платформа AREMA”.
Проект спрямовано на підвищення якості надання
центрами зайнятості послуги роботодавцям з
цільового підбору кадрів відповідно до наданого
роботодавцями профілю посади/вакансії. Для
реалізації пілотного проекту були залучені 164 фахівця
центрів зайнятості, які пройшли навчання з питань
автоматизованого
відбору.
Автоматизований
професійний відбір на платформі АREMA пройшли
особи, які перебували на обліку в службі зайнятості як
безробітні та виявили бажання взяти участь в
опитуванні
за
професійними,
особистісними
компетенціями. До проекту було залучено більше 20
роботодавців, зокрема в усіх областях АТ "Укрпошта",
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інші підприємства, а також приватні товариства
(Агрохолдинг МХП, Департамент патрульної поліції,
ТОВ ВП УКРКАБЕЛЬ, ТОВ "Охоронна фірма "КГБКапітал", Холдинг "Емоції Fest", ПП "Авангард і К", ТОВ
"ХАРБЕЛ+", Регіональний центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, ТОВ
"ЛИБЕРА-ЛЕНД", ТОВ "АР ВЕСТОР", ТОВ "Фудком",
ТОВ "ВОРСКЛА-МОДА" та інші). В результаті проєкту:
усього
пройшли
профвідбір
524 безробітних;
працевлаштовано 145 осіб; направлено на
профнавчання -14 осіб; на стажування – 12 осіб.

УДОСКОНАЛЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У
СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ
НАСЕЛЕННЯ

Верховною Радою України 21.09.2021 прийнято в
першому читанні розроблений Мінекономіки проект
Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення захисту
прав працівників” (реєстр. № 5266 від 18.03.2021).
Впровадження змін стосовно посилення захисту
прав працівників матиме позитивний вплив на
ринкове середовище, оскільки очікується збільшення
кількості суб’єктів сторони роботодавців та зростання
кількості членів вже утворених, а також їх
зацікавленість у процесі регулювання трудових і
соціально-економічних відносин, що дозволить
сторонам у перспективі досягати оптимальних
конструктивних рішень, в т. ч. для забезпечення
захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання,
громадян і держави.

ВПРОВАДЖЕННЯ В РОБОТІ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЗАЙНЯТОСТІ НОВОЇ МОДЕЛІ
НАДАННЯ
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИХ
ПОСЛУГ

інтеграції до ринку праці зареєстрованих безробітних
та осіб, які шукають роботу, активізацію економічно
неактивного населення, заповнення вакансій найбільш
підходящими кандидатами, а також цифровізацію
послуг, що надаються ДСЗ (постанова Кабінету
Міністрів України від 28.10.2021 № 1121 "Про
реалізацію експериментального проекту щодо
впровадження
нової
моделі
надання
клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості”);
Довідково. За інформацією ДСЗ станом на
01.01.2022 року статус безробітного мали 295
тис. осіб, що на 36 % менше, ніж на відповідну
дату минулого року, а також кількість
вакансій, поданих роботодавцями до ДСЗ
становила 41 тис одиниць.

РОЗПОЧАТО РОБОТУ ЩОДО
РОЗШИРЕННЯ СПІВПРАЦІ У
СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПО
ВПРОВАДЖЕННЮ В УКРАЇНІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
РИНКУ ПРАЦІ
У 2021 році Мінекономіки в рамках Проекту
Міжнародної організації праці (далі – МОП)
"Інклюзивний ринок праці для створення робочих
місць в Україні” розпочато роботу щодо
розширення співпраці у сфері зайнятості по
впровадженню в Україні інформаційної системи
ринку праці (далі – ІСРП). У квітні 2021 року
відбулись онлайн-зустрічі з представниками МОП, у
червні Мінекономіки звернулось до Проекту МОП з
проханням надати технічну допомогу з питань
розбудови та впровадження в Україні ІСРП. Наразі
ведеться робота по доопрацюванню списку
індикаторів ринку праці, ознайомлення зацікавлених
сторін з рекомендаціями щодо кращого налагодження
співпраці між визначеними органами в рамках
продукування, обміну та використання статистичних та
адміністративних даних для аналізу ринку праці на
національному
та
регіональному
рівнях.

Ця модель дає можливість організувати роботу служби
зайнятості таким чином, щоб забезпечити прискорення
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РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ Є ПРІОРИТЕТНИМ
ЗАВДАННЯМ УРЯДУ. ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ,
РЕАЛІЗОВАНІ МІНЕКОНОМІКИ В РАМКАХ
ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,ПЛАНІВ ДІЙ З ЇЇ
ВИКОНАННЯ, ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ
СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ІНШИХ
ЗАВДАНЬ УРЯДУ:
ВДОСКОНАЛЕННЯ
ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
Мінекономіки розроблено та надано пропозиції
щодо підвищення гнучкості національного
законодавства про працю, зменшення кількості
бюрократичних процедур, а також введення в
правове поле нових форм зайнятості, що
дозволить вивести на ринок праці категорії осіб,
які зараз не працюють або перебувають в тіні,
зокрема, це стосовно:
–

–

заміни паперового ведення трудових книжок
електронним обліком трудової діяльності
працівника в Реєстрі застрахованих осіб
Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування (Закон
України від 05.02.2021 № 1217-IX "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обліку трудової діяльності
працівника в електронній формі”);
розмежування норм дистанційної та надомної
роботи,
забезпечення
можливостей
ознайомлення працівника з правилами
внутрішнього
трудового
розпорядку,
колективним договором, локальними актами
роботодавця, повідомленнями та іншими
документами, з якими працівник має бути
ознайомлений у письмовій формі, шляхом
обміну
електронними
документами;
забезпечення можливості дистанційного
ознайомлення працівника з вимогами щодо
охорони праці шляхом використання сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій,
зокрема
відеозв’язку
(Закон
України
від 04.02.2021 № 1213-IX "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо
удосконалення
правового
регулювання
дистанційної роботи”);

–

забезпечення рівних можливостей матері та
батька щодо поєднання трудової діяльності із
сімейними обов'язками (Закон України
від 15.04.2021 № 1401-IX "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення рівних можливостей матері та
батька у догляді за дитиною”);

–

детінізації
зайнятості
населення
(законопроект "Про внесення змін до Кодексу
законів про працю України щодо визначення
поняття трудових відносин та ознак їх
наявності”, реєстр. № 5054 від 09.02.2021);

–

впровадження
альтернативних
форм
зайнятості населення (законопроект "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України
щодо
врегулювання
деяких
нестандартних форм зайнятості”, реєстр.
№ 5161 від 25.02.2021, прийнято за основу
21.09.2021);

–

дерегуляції трудових відносин (законопроект
"Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо дерегуляції трудових
відносин”, реєстр. № 5388 від 16.04.2021,
прийнято за основу 21.09.2021, 21.04.2022
законопроект не прийнято);

–

удосконалення
порядку
вирішення
індивідуальних
трудових
спорів
(законопроект "Про внесення змін до Кодексу
законів
про
працю
України
щодо
удосконалення
процедури
вирішення
індивідуальних трудових спорів”, реєстр.
№ 5555 від 24.05.2021);

–

легалізації зайнятості домашніх працівників
(законопроект "Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
регулювання праці домашніх працівників”,
реєстр. № 5695 від 23.06.2021);

–

посилення економічних можливостей праці
жінок (законопроект "Про внесення змін до
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деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення правового регулювання праці
деяких категорій працівників”, реєстр.
№ 6392 від 03.12.2021);
забезпечено впровадження механізму здійснення
дистанційної та надомної роботи через
затвердження типових форм трудових договорів про
надомну та дистанційну роботу, що у свою чергу
збільшило кількість офіційно оформлених працівників,
які
працюють
надомно
або
дистанційно.
Дистанційною роботою в різні періоди року в
залежності від рівня карантинних обмежень
скористались до 4 млн. працівників (наказ
Мінекономіки від 05.05.2021 № 913, зареєстровано в
Мін’юсті 06.07.2021 за № 886/36508);
удосконалено
ефективність
правового
регулювання у частині поєднання трудових та
сімейних обов’язків шляхом реформування
законодавства у сфері соціальних відпусток,
пов’язаних із народженням дитини, закріплення
гарантій у сфері праці для працівників із сімейними
обов’язками, створення умов для належного
поєднання ними сімейних і трудових обов’язків,
формування на рівній основі відповідального
батьківства та материнства, збільшення частки
чоловіків, які користуються соціальними відпустками
(постанова Уряду від 07.07.2021 № 693 "Про
затвердження Порядку надання відпустки при
народженні дитини”);
підвищено рівень оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери (освіти, науки, охорони
здоров’я, соціального захисту, культури тощо),
отже посадові оклади (тарифні ставки) працівників
окремих галузей бюджетної сфери з грудня 2021 року
зросли на 30 % у порівнянні з вереснем 2020 року
(постанова
Кабінету
Міністрів
України
від 20.01.2021 № 29 "Деякі питання оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери”).

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ
НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА
ДОДЕРЖАННЯМ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
ПРАЦЮ
Прийняття розробленого Мінекономіки та 15.11.2021
подано на розгляд Уряду проекту Закону України "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо порядку державного нагляду (контролю) за
додержанням законодавства про працю" сприятиме
легалізації зайнятості та захисту прав працівників,
забезпечить дотримання принципу правової

визначеності у системі здійснення державного
нагляду
(контролю)
за
додержанням
законодавства про працю, а також підвищить
інституційну спроможність Державної служби
України з питань праці виконувати покладені на
неї повноваження.
Крім цього, у грудні 2020 року Держпраці ініціювала
створення постійно діючої робочої групи для
обговорення подальших спільних дій з питань
незадекларованої праці, а також розроблення
пропозицій до плану спільних дій на 2021 рік, оскільки
робота щодо зниження рівня незадекларованої праці,
у тому числі у неформальному секторі економіки,
буде мати необхідну ефективність виключно за умови
поєднання повноважень усіх заінтересованих сторін.
Результатом роботи робочої групи став Національний
план спільних дій щодо зниження рівня
незадекларованої праці на 2021 рік. Особливістю
цього плану стало його формування на рівні регіонів
та оформлення у єдиний документ на рівні країни. До
цієї роботи було залучено понад 500 працівників
державних органів, у тому числі органів Держпраці.
Національним планом передбачається організація
роботи в ризикових сферах господарювання в два
етапи – інформаційного та інспекційного. На обох
етапах до заходів Держпраці в межах повноважень
долучалися представники інших зацікавлених
державних органів.
У 2021 році Держпраці підписані меморандуми про
взаємодію із ДПС, Укртрансбезпекою, Національною
поліцією, Держлікслужбою, ДМС.
Під час інформаційного етапу відбулося проведення
широкомасштабної інформаційної кампанії про ризики
і наслідки незадекларованої праці, а також про
процедури оформлення трудових відносин та інші
вимоги законодавства про працю та охорону праці.
Протягом 2021 року з метою профілактики
правопорушень інспекторами праці здійснено 102 тис.
613 відвідувань підприємств щодо інформування
роботодавців та його працівників про переваги
офіційного працевлаштування.
З 1 липня по 30 вересня Держпраці у взаємодії з ДПС
проводились інспектування з питань виявлення
незадекларованих працівників у роботодавців, які не
відреагували на тривалу інформаційну кампанію та
продовжували ухилятись від декларування найманих
працівників. Протягом інспекційної кампанії проведено
3 030 інспекційних відвідувань в ході яких виявлено
11 724 незадекларованих працівника, з 6 083
працівниками укладено (оформлено) трудові договори
в ході та за результатами інспекційних відвідувань.
Під час робочої наради із соціальними партнерами
щодо зміни принципів роботи Держпраці та посилення
соціального діалогу у сфері державного контролю, яка
відбулась 03.09.2021, обговорено питання щодо

ЗВІТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021 РОЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ | 23

ефективності спільної роботи та прийнято рішення
стосовно
продовження практики
проведення
інформаційних та інспекційних кампаній у 2022 році.
Здійснення
контрольно-наглядових
організаційних заходів, які проводяться
постійній основі

та
на

З початку 2021 року інспекторами праці
проведено 7 515 інспекційних відвідувань з
питань виявлення неоформлених трудових
відносин, у ході яких виявлено 19 007
працівників, що були допущені до роботи без
належного оформлення трудових відносин, з
них: 15 088 працівників, допущені до роботи
без оформлення трудового договору; 1 464
працівника, які виконували роботу з
підміною трудових договорів іншими видами
договорів; 2 455 працівників, допущено до
роботи без повідомлення органів Державної
податкової служби України.
За даними Пенсійного фонду України станом
на 01.10.2021 кількість застрахованих осіб
(найманих працівників) по Україні становить
9 млн. 850 тис. 920 осіб, що на 374 тис. 306
осіб більше у порівнянні до січня 2021 року.
Також протягом 2021 до Держпраці та її
територіальних
управлінь
надійшло
143 звернення
щодо
недотримання
мінімального розміру заробітної плати, з
них 71 – з Урядового контактного центру.
Протягом 2021 року перевірено 2 461
роботодавця
з
питань
додержання
мінімального розміру заробітної плати, у
тому числі: 191 – державної форми
власності, 290 – комунальної форми
власності.

НАДАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
ДЕРЖПРАЦІ ОНЛАЙН
Запущено електронну послугу щодо реєстрації
декларації відповідності матеріально-технічної
бази вимогам законодавства з питань охорони
праці через Портал електронних сервісів
Мінекономіки.
Реєстрація декларації є однією із найбільш
запитуваних з переліку адміністративних послуг, що
надаються Держпраці. Запровадження реєстрації
декларації в електронному вигляді є першим кроком
цифровізації усіх адмінпослуг Держпраці.
вдосконалено Порядок відомчої реєстрації та
ведення обліку великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів (постанова
Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1394).
Це дозволило спростити та упорядкувати процедури,
передбачені
для
реєстрації
технологічних
транспортних засобів, зменшення фінансового та
часового навантаження на суб’єктів господарювання,
які виробляють та вводять в обіг технологічні
транспортні засоби, і на споживачів, що купують та
реєструють їх, а також поступове наближення до

повної відповідності регулювання у сфері
технологічних транспортних засобів до законодавства
ЄС.
Для власників техніки зміни дозволили усунути
проблемні питання та надлишкові вимоги щодо
надання документів під час реєстрації, а також
встановлення оптимального та необтяжливого
регулювання в зазначеній сфері.
започатковано дерегуляцію та цифровізацію
процесів господарської діяльності у системі
управління охороною праці (наказ Мінекономіки
“Про
затвердження
Порядку
впровадження
електронного документообігу в системі управління
охороною праці” від 28.10.2021 № 839).
Це дозволило створити можливість організації роботи
в системі управління охороною праці, зокрема
створення, відправлення, передавання, одержання,
зберігання, оброблення, використання та знищення
різних видів документів, які сьогодні регламентовано
численними нормативно-правовими актами з охорони
праці,
шляхом
запровадження
електронного
документообігу,
що
сприятиме
зниженню
навантаження
на
суб’єктів
господарювання.
Роботодавець має право вибору у який спосіб
здійснювати на підприємстві документообіг у системі
управління охороною праці – в паперовому чи
електронному.
оновлено законодавство з питань державного
гірничого нагляду, зокрема затверджено нові
Правила виконання маркшейдерських робіт під час
розробки родовищ рудних та нерудних корисних
копалин (наказ Мінекономіки від 31.03.2021 № 669).

У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
ЗАБЕЗПЕЧЕНО УЧАСТЬ
ТРИСТОРОННЬОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ
УКРАЇНИ В 109-Й СЕСІЇ
МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРАЦІ

Вперше організацією та координацією участі
тристоронньої делегації в 109-й сесії Міжнародної
конференції праці (МКП) займалось Мінекономіки
(постанова Кабінету Міністрів України від
17.03.2021 № 213, розпорядження Кабінету Міністрів
України від 21.07.2021 № 826 та від 08.09.2021
№ 1064).
У центрі уваги постійних та спеціальних комітетів 109ї сесії МКП знаходились питання реагування на
пандемію COVID-19, викорінення дитячої праці,
дотримання
державами-членами
конвенцій
і
рекомендацій МОП, забезпечення соціального діалогу
та трипартизму у досягненні мети гідної праці, аспекти
виконання програмно-цільового та бюджетного плану
Організації на 2019-2020 роки та інше.
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у 2021 році проведено обговорення з
міжнародними партнерами стану виконання Угоди
про асоціацію між Україною і ЄС; співробітництво
у сфері праці з Канадою; співробітництво у сфері
праці з Великою Британією.
Державна служба України з питань праці стала
членом Міжнародної асоціації інспекцій праці (IALI).
IALI – це всесвітня професійна асоціація інспекцій
праці.

ефективність
роботи;
проводить
міжнародні та регіональні конференції, на
яких учасники можуть обмінюватися
досвідом та ідеями про те, як сприяти
дотриманню трудового законодавства і
передових
практик;
надає
членам
інформацію щодо професійних питань
через веб-сайт Асоціації, інформаційні
бюлетені, доповіді та інші публікації;
сприяє тісній співпраці між членами
асоціації
за
допомогою
створення
регіональних мереж і заходів.

IALI сприяє зростанню професіоналізму
своїх членів у всіх аспектах трудової
інспекції, підвищує результативність та

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки*
в тому числі Державна програма стимулювання економіки
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

кількість заходів
план
факт
13*
7
6**
5
9
6

% від плану
54
83
67

* – в тому числі 4 заходи, які не виконано у 2020 році
** - в тому числі 3 заходи, які не виконано у 2020 році

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ:
ДИРЕКТОРАТ ЗАЙНЯТОСТІ ТА
ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ
ТА УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ
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АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ
ПРИВАТИЗАЦІЇ
Показник, одиниця виміру

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

надходження коштів до Державного бюджету
України від приватизації, млрд. грн.

0,3

0,5495

2,248

0,5

5,1

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Надходження до державного бюджету від приватизації державного майна протягом 2021 року були
забезпечені в основному від продажу об'єктів малої приватизації на електронних аукціонах (3,7 млрд
гривень), а також від продажу одного об'єкта великої приватизації (1,4 млрд гривень).
У 2021 році державними органами приватизації виставлено на електронні аукціони через електронну
торгову систему ProZorro.Продажі 454 об’єкти малої приватизації.
Відбулись електронні аукціони з продажу 340 об’єктів на загальну суму 3,9 млрд грн. при їх стартовій
ціні 1,6 млрд. грн. (зростання у 2,42 раза).
Продано шляхом викупу 21 об’єкт на суму 196 926,80 тис. гривень.
У динаміці у порівнянні з минулими роками показники малої приватизації мають такий вигляд.
2021 р. у відсотках до:
2019 р.
2020 р.
92
91

Показник

2019 р.

2020 р.

2021 р.

кількість проведених електронних аукціонів
загальна стартова ціна об'єктів на аукціонах,
млрд. гривень
загальна вартість проданих об’єктів, млрд.
гривень
надходження до бюджету, млрд. гривень

368

373

340

0,40

0,98

1,62

у 4 рази більше

165

0,56

2,83

3,94

у 7 разів більше

139

0,55

2,25

3,7

у 6,7 раза більше

164

Незважаючи на негативні результати великої приватизації у 2021 році, необхідним є продовження
роботи у цьому напрямку, а саме – активізація співпраці Фонду державного майна з радниками щодо тих
об'єктів, для яких вони відібрані, а для решти об'єктів - вжиття заходів щодо їх відбору.
Також необхідним є зосередження зусиль на підготовці до продажу об'єктів малої приватизації
(ураховуючи значний ресурс об'єктів малої приватизації у сфері управління Фонду державного майна, а також
кількість об'єктів, які передбачається йому передати).
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ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
ВЕЛИКА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Зменшення ролі держави як власника державних і
комунальних підприємств є одним із важливих
пріоритетів Уряду.
У 2020 році на законодавчому рівні приватизацію
(продаж) об’єктів великої приватизації було припинено
(Закон України від 30.03.2020 № 540-IX), аукціони з
продажу об’єктів великої приватизації не проводилися
(Закон України від 02.09.2020 № 853-IX).
У березні 2021 року цей Закон було відмінено
Верховною Радою України та відновлено процес
великої приватизації. Прийнятий Закон України від
30.03.2021 № 1365-IX "Про внесення зміни до розділу
V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України
"Про приватизацію державного і комунального майна
щодо відновлення проведення аукціонів з продажу
об’єктів великої приватизації" усуває останні
перешкоди для відновлення приватизації великих
державних підприємств.
До переліку об’єктів великої приватизації
державної власності станом на 31.12.2021 включено
27 об’єктів.
За 2021 рік фактичне надходження коштів до
Державного бюджету України від приватизації
об’єктів
великої
приватизації
становить
1 429 017 тис. гривень.

Для об’єктів великої приватизації державної власності
передбачено залучення на конкурсних засадах
радників з підготовки до продажу таких об’єктів.
Кабінетом Міністрів України шляхом проведення
конкурсів визначено радників для надання послуг
з підготовки до приватизації та продажу об’єктів
великої приватизації:

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ
Забезпечено проведення електронних аукціонів з
продажу об’єктів малої приватизації
За 2021 рік державними органами приватизації
виставлено на електронні аукціони через електронну
торгову систему ProZorro.Продажі 454 об’єкти малої
приватизації.
За цей період відбулись електронні аукціони з продажу
340 об’єктів на загальну суму 3 937 204,90 тис. грн, їх
стартова ціна – 1 629 314,08 тис. грн, частина коштів
надійде до бюджету в 2022 році.

Крім того, державними органами приватизації продано
шляхом викупу відповідно до статей 16, 18 Закону
України “Про приватизацію державного і комунального
майна” 21 об’єкт на суму 196 926,80 тис. гривень.
За 2021 рік фактичне надходження коштів до
Державного бюджету України від приватизації об’єктів
малої приватизації становить 3 668 839,22 тис.
гривень.
Врегульовані питання, пов’язані з відбором
операторів
електронних
майданчиків
для
організації проведення електронних аукціонів з
продажу об’єктів малої приватизації
Востаннє розмір плати на розвиток торгової системи
було переглянуто у грудні 2020 року шляхом внесення
відповідних змін до зазначеного порядку згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2020
№ 1182 “Деякі питання організації та проведення
електронних аукціонів”.
Зокрема, на сьогодні плата на розвиток електронної
торгової системи визначається з урахуванням податку
на додану вартість, вираховується з плати за участь в
електронному аукціоні, встановленої Порядком
проведення електронних аукціонів для продажу
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, та становить:
– у разі, коли ціна продажу становить
більше ніж 64000 тис. гривень, - 0,3
відсотка
ціни
продажу
об’єкта
приватизації; у разі, коли ціна продажу
становить не менше ніж 4000 тис. та не
більше ніж 64000 тис. гривень, - 0,75
відсотка
ціни
продажу
об’єкта
приватизації;
– у разі, коли ціна продажу становить
менше ніж 4000 тис. гривень, - 1,2
відсотка
ціни
продажу
об’єкта
приватизації. Враховуючи нетривалий
строк дії відповідних змін до Порядку
відбору
операторів
електронних
майданчиків для організації проведення
електронних аукціонів з продажу об’єктів
малої
приватизації,
авторизації
електронних майданчиків та визначення
адміністратора електронної торгової
системи, наразі провести повноцінний
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аналіз результатів та надати якісну
аналітику щодо наслідків таких змін
неможливо.
Таким чином, питання, пов’язані з відбором
операторів
електронних
майданчиків
для

організації проведення електронних аукціонів з
продажу об’єктів малої приватизації в частині
перегляду розміру плати на розвиток електронної
торгової системи і за її використання у 2021 році
врегулювання не потребували.

ІНШІ ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ В РАМКАХ
ЗАВДАНЬ УРЯДУ:
ОПТИМІЗАЦІЯ ТА
ЗМЕНШЕННЯ
НАВАНТАЖЕННЯ НА
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР
ЕКОНОМІКИ
Задля посилення контролю держави за
збереженням і використанням майна акціонерних
товариств,
комерційних
та
державних
підприємств, установ і організацій, що не
підлягають приватизації Верховною Радою України
30.03.2021 прийнято в першому читанні розроблений
Мінекономіки законопроект "Про перелік об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації"
(реєстр. № 4020). Законопроектом передбачається
затвердження оновленого переліку об’єктів права

державної власності, що не підлягають приватизації,
що сприятиме залученню інвестицій в економіку
України, зняттю обмежень інвестиційної діяльності в
ринковому середовищі та водночас убезпечить дійсно
важливі для розвитку України об’єкти права державної
власності від необґрунтованої та такої, що суперечить
інтересам Українського народу, приватизації та
забезпечить їх збереження для майбутніх поколінь.
Проведено аналіз функцій та напрямів діяльності
державних підприємств, акцій, часток у статутному
капіталі господарських товариств, а також
доцільності залишення таких об’єктів у державній
власності, подальшої приватизації, ліквідації,
концесії. Також створено окремі переліки об’єктів,
які знаходяться на тимчасово окупованій території
(АР Крим) та в зоні ООС.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ЩОДО
АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ У 2021
РОЦІ
Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки

кількість заходів
план
факт
3
2

% від плану
67

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ –
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІТИКИ ВЛАСНОСТІ
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ЗМІНА СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Показник, одиниця виміру
збільшення рентабельності
державних підприємств, %

активів

(RoA)

зменшення частки держави в економіці, %
надходження до Державного бюджету України
коштів від сплати дивідендів/частини чистого
прибутку господарськими товариствами, у
статутному капіталі яких є корпоративні права
держави, млрд. грн.
кількість об’єктів державної власності, що
входять до сфери управління Мінекономіки
переданих органам приватизації, од.
кількість ліквідованих державних підприємств,
що входять до сфери управління Мінекономіки,
од.

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)
1,3

2,0

3,4

-3,2

3,3

8,9

8,3

8,0

7,1

(липень
2022 року)

32,1

35,4

62,3

2,68

28,8

10

300

100

15

36

3

10

5

7

35

(9 міс. 2021 р.)

н. д.

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Рентабельність активів державних підприємств за 9 місяців 2021 року складала 1,3 %.
Станом на 01.10.2021 у сфері управління 88 суб’єктів управління перебувало 3 323 суб’єкта
господарювання державного сектору економіки (до загальної кількості не включено 167 суб’єктів
господарювання, що були розташовані на тимчасово окупованій території – АР Крим та міста
Севастополь).
З числа працюючих підприємств (1 382 або 42%) за 9 місяців 2021 року отримали прибуток – 862 або
62,4 % (прибуток 35,1 млрд. гривень), спрацювали безприбутково – 61 або 4,4 %, отримали збиток –
459 або 33,2 % (збиток 13,7 млрд. гривень). За підсумки діяльності 9 місяців 2021 року державними компаніями
отримано 21,4 млрд. гривень чистого прибутку.
Дебіторська заборгованість суб’єктів господарювання протягом 9 місяців 2021 року збільшилася на
27,9 % і станом на 01.10.2021 склала 272,4 млрд. гривень, кредиторська заборгованість збільшилась на 0,1 %
і склала 640,7 млрд. гривень, загальна вартість активів збільшилася на 2,3 % і становила 1 714,6 млрд.
гривень, середньооблікова кількість штатних працівників - 693,2 тис осіб, середня заробітна плата
складала 15 926,5 гривень, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2021 складала
1,7 млрд. гривень. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті Мінекономіки за посиланням:
https://bit.ly/3qFuxn7.
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ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
ЕФЕКТИВНЕ
УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
Впроваджується
реформа
корпоративного
управління на ТОП-15 найбільших державних
компаніях, в рамках якої затверджено:
15 політик власності державних компаній;
ключові показники ефективності діяльності наглядової
ради 8 компаній;
індивідуальні плани з корпоративного управління
11 компаній;
статути ТОП-15 державних компаній приведено у
відповідність до змін, що відбулись у законодавстві;
створено наглядові ради у 10 компаніях:
Впроваджується реформа підприємств обороннопромислового комплексу державної власності з
метою виконання положень Закону України "Про
особливості реформування підприємств обороннопромислового комплексу державної форми власності".
Урядом прийнято рішення про припинення шляхом
реорганізації ДК "Укроборонпром" в порядку

перетворення в акціонерне товариство, та погоджено
перетворення державних підприємств в приватні
акціонерні товариства та товариства з обмеженою
відповідальністю.
Затверджено базовий норматив відрахування
частки прибутку, що спрямовується на виплату
дивідендів за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2020 році господарських товариств, у
статутному капіталі яких є корпоративні права держави
(постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2021
№ 415);
Проведено моніторинг ефективності управління
об’єктами державної власності, в тому числі
корпоративними правами держави.
Забезпечено процедуру
ліквідації
об’єктів
державної власності, уповноваженим органом
управління якими є Мінекономіки. Із 595 юридичних
осіб, уповноваженим органом управління якими є
Мінекономіки, на різних стадіях припинення юридичної
особи перебувають 206 юридичних осіб. Реалізація
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рішень про припинення юридичних осіб ускладнена
через такі проблемні питання:
1) відсутність коштів, необхідних для здійснення
процедур припинення (проведення інвентаризації
майна, його оцінка, обов’язковий аудит, передача
документів до архівних установ, юридичний
супровід процедур припинення підприємств у
судових органах, оплата праці голови комісії з
припинення, бухгалтера тощо);
2) відсутність установчих документів юридичних
осіб, а також самих юридичних осіб за місцем
реєстрації;
3) звільнення або самоусунення голів та членів
комісій з припинення (зокрема, через відсутність
затвердженого
кошторису
на
здійснення
ліквідаційних процедур, внаслідок чого відсутнє
матеріальне забезпечення та заохочення голів і
членів комісій з припинення);
4) відсутність у більшості юридичних осіб майна, у
першу чергу нерухомого, за рахунок реалізації
якого в процедурі припинення можливо було б
задовольнити вимоги кредиторів.
Забезпечується передача на приватизацію та до
сфери управління Фонду державного майна

суб’єктів
господарювання,
уповноваженим
органом управління якими є Мінекономіки шляхом
виконання прийнятих Кабінетом Міністрів України
рішень про передачу суб’єктів господарювання,
уповноваженим органом управління якими є
Мінекономіки, до сфери управління Фонду державного
майна, а також рішень Фонду державного майна
рішень про приватизацію суб’єктів господарювання,
уповноваженим органом управління якими є
Мінекономіки.
У 2021 році:
– відповідно до прийнятих Урядом рішень
(розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12.08.2020 № 1010 і від 10.03.2021 № 178)
із сфери управління Мінекономіки до сфери
управління Фонду державного майна передано
11 цілісних майнових комплексів підприємств,
установ, організацій;
– відповідно до прийнятих Фондом державного
майна рішень про приватизацію із сфери
управління Мінекономіки до сфери управління
Фонду державного майна передано 25 цілісних
майнових комплексів державних підприємств.

ЕФЕКТИВНІ ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА Є
ПРІОРИТЕТНИМ ЗАВДАННЯМ УРЯДУ.
ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ РЕАЛІЗОВАНІ
МІНЕКОНОМІКИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
ПЛАНІВ ДІЙ З ЇЇ ВИКОНАННЯ, ІНШИХ
ЗАВДАНЬ УРЯДУ:
ВДОСКОНАЛЕННЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Задля вдосконалення корпоративного управління
юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава Верховною Радою
України 15.07.2021 прийнято в першому читанні
законопроект "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо вдосконалення
корпоративного
управління
юридичних
осіб,
акціонером (засновником, учасником) яких є держава”
(реєстр. № 5593-д), метою якого є:
–

–

держпідприємствами, покращення управління
державними
компаніями
з
одночасним
підвищенням прозорості їх діяльності;
розширення повноважень наглядових рад
суб’єктів господарювання щодо затвердження
стратегічних планів розвитку і річних фінансових
та інвестиційних планів, призначення та
звільнення керівників, оплати їхньої праці і
винагороди. Зокрема, відповідальність за
затвердження фінансових планів нестимуть
наглядові ради усіх без винятку держкомпаній, в
яких передбачено створення наглядових органів.

удосконалення чинного законодавства та
приведення його у відповідність до Керівних
принципів ОЕСР з корпоративного управління
ЗВІТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021 РОЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ | 31

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА
ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВИХ
ЗАСАД СУБ'ЄКТІВ ПРАВА
ВЛАСНОСТІ НА ВІДПОВІДНЕ
МАЙНО КОЛИШНЬОГО СРСР
Задля збереження у державній власності майна,
яке перебувало у віданні, володінні та/або
користуванні
загальносоюзних
громадських
об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР
розроблено та 10.12.2021 внесено на розгляд

Верховної Ради України проекти законів України,
якими передбачається встановити мораторій на
відчуження майна, яке станом на 24.08.1991
перебувало у віданні, володінні та/або користуванні
загальносоюзних громадських об'єднань (організацій)
колишнього Союзу РСР, та встановити правові засади
визначення суб'єктів права власності на відповідне
майно (реєстр. № 6420 та № 6421).

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО
ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ЩОДО
ЗМІНИ
СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ У 2021 РОЦІ
кількість заходів
план
факт
7*
3
8
1

Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

% від плану
43
13

* - в тому числі 2 заходи, які не виконано у 2020 році

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ:
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛІТИКИ ВЛАСНОСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ З УПРАВЛІННЯ
ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ СФЕРИ
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Показник, одиниця виміру

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

економія бюджетних коштів для замовників в
інтересах яких централізовано здійснюються
закупівлі, а саме через державну установу
"Професійні закупівлі”, %

14

0

9,8

15

25

2,79*

підвищення середнього показника участі в
закупівлях, учасник
зменшення частки відмінених процедур закупівлі
(визнання їх такими, що не відбулися), %

2,67

40,9

2,4

24

(конкурентні
процедури)

2,75*

(конкурентні
процедури)

2,61*

(конкурентні
процедури)

1,9*

2,2*

1,74*

(спрощені
закупівлі)

(спрощені
закупівлі)

(спрощені
закупівлі)

26

20

37

* – відповідно до Закону України від 19.09.2019 № 114-IX "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України"
щодо вдосконалення публічних закупівель", який введено в дію 19.04.2020, обов'язковим стало проведення спрощеної закупівлі шляхом використання електронної
системи закупівель. Спрощена закупівля є конкурентним видом закупівлі, проте вважається такою, що відбулася, і у разі, якщо на участь у закупівлі було подано
одну пропозицію. З огляду на зазначене, показник середньої участі у закупівлях було розділено за конкурентними процедурами закупівель та спрощеними
закупівлями.

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
У порівнянні з показниками 2020 року середній показник участі в спрощених закупівлях
зменшився та складає 1,74. Таке зменшення може бути обумовлено тим, що після запровадження
спрощених закупівель у 2020 році учасники більш активно брали участь у таких закупівлях за аналогією
з конкурентними процедурами закупівлі, але через відсутність достатніх інструментів для захисту своїх
прав, зокрема оскарження рішень, дій чи бездіяльності замовника, у спрощених закупівлях така активність
знизилась. Разом з тим, на відміну від конкурентних процедур закупівель, спрощена закупівля може відбутися
навіть у разі подання хоча б одній пропозиції учасника. Про зниження зацікавленості учасників може свідчити
те, що зі 46 082 учасників, які брали участь у спрощених закупівлях у 2021 році, близько третини (а саме
15 775 учасників) подали лише одну пропозицію.
Крім того, зниженню конкуренції сприяло розширення у 2021 році асортименту товарів, які можливо
закуповувати через електронний каталог, оскільки учасники закупівель, пройшовши одноразову кваліфікацію
для включення їх товару до зазначеного каталогу, мають змогу постачати товар без необхідності
підготовки значної кількості документів щоразу для участі у спрощених закупівлях.
Середній показник участі у конкурентних закупівлях також зменшився у порівнянні
з показниками 2020 року та складає 2,61. З усієї кількості учасників, що брали участь у конкурентних
закупівлях, 13 440 учасників лише один раз подавали пропозицію для участі в тендері, 10 358 з них, або 77 %,
не стали переможцями тендеру. Основними причинами дискваліфікації є невідповідність встановленим
абзацом першим частини третьої статті 22 Закону України “Про публічні закупівлі” вимогам до учасника
відповідно до законодавства та ненадання забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення
вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені
замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції.
Відсоток відмінених процедур закупівель у 2021 році збільшився у порівнянні з 2020 роком та
становить 37 % від загальної кількості оголошених. Така ситуація може пояснюватись зниженням рівня
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заінтересованості учасників, адже основна причина неуспішності таких процедур закупівель - подання для
участі у торгах меншої кількості тендерних пропозицій, ніж це передбачено Законом України “Про публічні
закупівлі” (74 %).

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
ЗАКУПІВЕЛЬ
Реалізована можливість внесення частини
інформації, що має міститися в тендерній
документації, у вигляді окремих полів в
електронній системі, зокрема внесення інформації
про підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі
відповідно до статті 17 Закону України "Про публічні
закупівлі”.
Здійснено інтеграцію електронної системи
закупівель з єдиним веб-порталом використання
публічних коштів spending.gov.ua, для обміну
даними між електронною системою закупівель та
єдиним веб-порталом використання публічних коштів
щодо договорів про закупівлю в автоматичному
режимі, що дасть можливість замовникам у кабінеті
розпорядника на spending.gov.ua автоматично
створювати чернетку публікації на основі полів
обраного договору про закупівлю;
Одним з інструментів професіоналізації сфери
публічних закупівель є використання послуг
централізованих закупівельних організацій (далі –
ЦЗО), метою яких є проведення закупівель в інтересах
інших замовників.
На сьогодні визначені ЦЗО:
– ДУ "Професійні закупівлі” (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 25.09.2019
№ 846);

містять в собі 163 рядки річних планів
замовників. Водночас
відсоток
економії
бюджетних
коштів
за
результатами
проведених тендерів у 2021 році становить
25 % (без урахування економії від агрегованих
закупівель).

– ДП "Медичні закупівлі” (розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11.11.2020
№ 1405) для проведення тендерів та
закупівель за рамковими угодами
лікарських
засобів,
імунобіологічних
препаратів,
медичних
виробів
та
спеціалізованого санітарного транспорту в
інтересах Міністерства охорони здоров’я;
– ДП "Українські спеціальні системи”
(розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 24.03.2021 № 233) ЦЗО у
сфері цифровізації.
Довідково:
Державне
підприємство
"Українські спеціальні системи" за період з
травня по грудень 2021 року здійснювала
закупівлі
для
центральних
органів
виконавчої влади та їх територіальних
органів загальною кількістю 98 організацій.
За даний період було опрацьовано 505 річних
планів та проведено 460 процедур
закупівель
загальною
вартістю
836 449 074,83 грн.
За результатами роботи 2021 року
завершено 226 процедур з загальною
очікуваною вартістю 694 933 762,25 грн. та
підписано
договори
на
суму
671 676 731,43 грн. Економія коштів за
рахунок успішно завершених закупівель
склала 23 257 030,82 грн. або 3 %.
Забезпечено технічну можливість в електронній
системі закупівель здійснювати ЦЗО закупівлі для
різних замовників шляхом агрегації, що дозволяє
об’єднувати потреби замовників, швидко обробляти
заявки та мінімізувати залучення фахівців ЦЗО до
процесу закупівель, що в свою чергу сприяє у
досягненні максимальної економії державних коштів за
рахунок масштабу та зменшення операційних витрат
на проведення закупівель.
Забезпечено
можливість
замовникам,
які
зобов’язані здійснювати закупівлі через ЦЗО,
проводити самостійно закупівлі, вартість яких є

Довідково: Протягом 2021 року державна
установа
"Професійні
закупівлі",
згідно
визначених
повноважень
розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 846
“Про
визначення
державної
установи
“Професійні
закупівлі”
централізованою
закупівельною організацією” (із змінами),
здійснювала закупівлі для центральних органів
виконавчої влади та їх територіальних органів
загальною кількістю 116 організацій. У період з 1
січня по 31 грудня 2021 року до установи
надійшло 843 заявки на проведення закупівель в
інтересах замовників загальною очікуваною
вартістю більш ніж 1 050,225 млн. грн.
За результатами опрацювання отриманих
заявок установою оголошено 653 закупівлі, в
тому числі 29 агрегованих закупівель, які
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меншою ніж 200 тис. гривень (постанова Кабінету
Міністрів України від 13.12.2021 № 1310 "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2018 р. № 1216"). Зазначені
зміни дозволили замовникам своєчасно забезпечувати
свої потреби у закупівлях, вартість яких є меншою ніж
200 тис. грн, а також сприятимуть більш ефективному
використанню ресурсів ЦЗО.

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Забезпечено участь України у роботі Комітету СОТ
з державних закупівель:
– прийнято участь в он-лайн засіданнях Комітету СОТ
з питань державних закупівель (03.03.2021 та
02.06.2021);
– прийнято участь у двосторонніх он-лайн зустрічах
(01-02.03.2021, 27.05.2021, 31.05.2021, 13.10.2021);
– підготовлено та висловлено офіційну позицію на
засіданнях Комітету СОТ з питань державних
закупівель в березні та червні 2021 щодо
актуальних для української сторони питань,
зазначених у порядку денному засідань;
– підготовлено та надано коментарі від України до
відповідей на контрольний перелік питань
Федеративної Республіки Бразилії в рамках

приєднання до Угоди про державні закупівлі
(GPA/ACC/BRA/2) та до початкової пропозиції
доступу до ринку державних закупівель
Федеративної Республіки Бразилії в рамках
приєднання до Угоди про державні закупівлі
(GPA/ACC/BRA/3);
– в рамках участі України у засіданні Робочої
програми Комітету СОТ з питань державних
закупівель "Щодо підтримки малих та середніх
підприємств ("Work Programme on SMEs") у березні
2021 року представлено доповідь стосовно
здійснених заходів в Україні, які мали на меті
підтримку участі малих та середніх підприємств у
публічних закупівлях протягом кризи, спричиненої
гострою респіраторною хворобою COVID-19;
– в рамках головування України у Робочій програмі
Комітету СОТ з питань державних закупівель "Зі
збору та звітності статистичних даних" (Work
Programme on Collection and Reporting of Statistical
Data) забезпечено організацію та проведення
засідань зазначеної Робочої програми (в он-лайн
форматі напередодні засідань Комітету у березні та
червні 2021 року), на яких відбувся обмін
міжнародним досвідом та думками щодо
покращення підходів до збору та звітності
статистичних даних у сфері публічних закупівель.

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ МІНЕКОНОМІКИ В
РАМКАХ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПЛАНІВ ДІЙ З ЇЇ
ВИКОНАННЯ, ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ
СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ІНШИХ
ЗАВДАНЬ УРЯДУ:
СТВОРЕНО УМОВИ ДЛЯ
ПОВНОЦІННОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ
УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ, ЯКІ
ВІДПОВІДАТИМУТЬ ЗА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ
Це дозволило підвищити рівень професійності
замовників та сприятиме збільшенню ефективності
закупівель, зниженню адміністративного навантаження
на непрофільних фахівців, підвищенню якості
управління закупівельним процесом через вивчення
ринку, консультації з потенційними постачальниками:
– прийнято
наказ
Мінекономіки
від
08.06.2021 № 40 "Про затвердження
Примірного положення про уповноважену

особу" з метою визначення загальних
організаційних та процедурних засад
діяльності уповноваженої особи, а також її
прав, обов'язків та відповідальності;
– прийнято
наказ
Мінекономіки
від
06.08.2021 № 376 "Про затвердження
Порядку
організації
тестування
уповноважених осіб", зареєстровано в
Мін'юсті від 29.09.2021 за № 1271/36893;
– прийнято
наказ
Мінекономіки
від
01.11.2021 № 873 "Про затвердження
переліку
тестових
питань
для
підтвердження уповноваженою особою
рівня володіння необхідними (базовими)
знаннями у сфері публічних закупівель з
варіантами відповідей”;
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– реалізовано в електронній системі
закупівель
механізм
тестування
уповноважених осіб для підтвердження
уповноваженими особами рівня володіння
необхідними (базовими) знаннями у сфері
публічних закупівель.

за здійснення закупівель, на заміну роботи
тендерних комітетів.
Станом
на
01.01.2022
вже
32828 уповноважених осіб підтвердили
базовий рівень знань законодавства у сфері
закупівель, успішно пройшовши тестування
в електронній системі закупівель.

Довідково. З 01.01.2022 забезпечується
повний перехід замовників на формат
роботи уповноважених осіб, відповідальних

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СФЕРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У 2021 РОЦІ
Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки
в тому числі Державна програма стимулювання економіки
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

кількість заходів
план
факт
6*
5
1**
0
3
2

% від плану
83
0
67

* - в тому числі 1 захід, який не виконано у 2020 році
** - в тому числі 1 захід, який не виконано у 2020 році

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ –
ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ СФЕРИ
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
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СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ
УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО
СПОЖИВАННЯ
Показник, одиниця виміру
кількість випадків харчових отруєнь і випадків
токсикоінфекцій, на 1 млн. населення
кількість випадків завданої шкоди споживачам
від неякісних товарів та послуг, на 1 млн.
споживачів

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

47

45

16

45

26,4

66

66

62

66

34

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Відповідно до статті 64 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода),
Україна взяла на себе зобов’язання наблизити своє законодавство до актів права ЄС (понад 250), що
регулюють сферу санітарних та фітосанітарних заходів (далі – СФЗ). Від набуття чинності Угоди в
повному обсязі за напрямом СФЗ Україна виконала 64 % своїх зобов’язань.
З ухваленням базового законодавства щодо безпечності харчових продуктів та ідентифікації тварин у
2021 році в Україні продовжено запровадження європейської моделі системи безпечності та якості харчових
продуктів, основаної на принципі "від лану до столу" та вимогах простежуваності (відповідно до вимог
Регламенту (ЄС) № 178/2002). Впроваджено процедури за системою НАССР (Hazard Analysis and Critical
Control Point — система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок), яка гарантує
виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації та контролю небезпечних чинників для сприяння
лібералізації торгівлі з країнами ЄС.
Впродовж 2021 року забезпечено прозорість санітарних та фітосанітарних заходів, що
застосовуються в торгівлі шляхом нотифікування відповідної інформації до СОТ та завдяки прямій
комунікації з іноземними компетентними органами. Полегшено доступ торгових партнерів на ринок України
за рахунок уніфікації форм ветеринарних сертифікатів для ввезення в Україну харчових продуктів, кормів та
побічних продуктів тваринного походження, що можуть використовуватись усіма державами-членами ЄС.
Ринок органічної продукції України демонструє стійку позитивну динаміку. Так, у 2021 році
органічний ринок поповнився майже на сотню товарних позицій, значна кількість з них вперше представлена
на українському ринку. Сьогодні українці споживають значно менше органічних продуктів, ніж жителі країн
ЄС: на душу населення цей показник становить менше 1 євро, тоді як у ЄС в середньому це 84 євро на рік.
Частка органічних продуктів на вітчизняному ринку сьогодні становить менше ніж 1% (у 2020 році було
реалізовано 7850 тонн органічної продукції вітчизняного виробництва, трохи більше 25 млн. дол. США) від
загального обсягу продажів продовольчих товарів у сучасних роздрібних каналах (для порівняння: найбільша
частка органічних продуктів на ринку Данії – 12,1%). На першому місці за рівнем споживання вже не перший рік
впевнено тримається органічна молочна продукція. Вона складає майже 65% усього обсягу споживання
органічної продукції. Найбільший попит на молоко та вершкове масло. Друге місце за рівнем споживання
(18%) посідають органічні круп’яні та зернові вироби, борошно і насіння. Найбільший попит у цій категорії на
пластівці та крупи.
У 2021 році спостерігалися спалахи гострих кишкових інфекцій майже по всій Україні, які пов’язані з
недотриманням гігієнічних та санітарних вимог під час виробництва та обігу харчових продуктів,
недотриманням вимог стосовно простежуваності харчових продуктів та вимог щодо застосування
процедур, розроблених на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних
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точках (НАССР). Переважно спалахи виникали в дитячих дошкільних закладах (52,6 %), у закладах
громадського харчування (13,2 %) та в побуті (13,2 %). Решта спалахів сталися в школах (10,5 %),
дитячих оздоровчих закладах і закладах з організованим відпочинком для груп дітей (туристичні
бази, готелі, садиби та ін.) (7,9 %), а також у закладі охорони здоров’я (2,6 %). Причинами харчових
отруєнь та інфекційних хвороб, що передаються з їжею, є порушення технології приготування страв, їх
неправильне зберігання, недотримання правил особистої гігієни людьми, що займаються приготуванням
страв.
У 2021 році в Україні досить ускладненою була епізоотична ситуація. Через недостатню
ефективність протиепізоотичних заходів в Україні були спалахи грипу птиці, африканської чуми
свиней, сказу. Такі захворювання тваринного походження, можуть передаватися людям, і це є ризиком для
здоров'я населення країни. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин 60 % існуючих
інфекційних хвороб людини є зоонозними та принаймні 75 % нових інфекційних захворювань є тваринного
походження. Така складна епізоотична ситуація, відсутність вимог до використання протимікробних
препаратів та до благополуччя тварин обмежують можливості експорту тварин, репродуктивного
матеріалу та продуктів тваринного походження для вітчизняного бізнесу.
Впродовж 2021 року за рахунок здійснення ефективних фітосанітарних заходів вдалося
зменшити кількість земель, заражених регульованими шкідливими організмами на 0,1 млн. га.
Неухильне виконання фітосанітарних заходів щодо локалізації та ліквідації регульованих шкідливих організмів
власниками земельних ділянок, на яких запроваджено карантинний режим, сприяє подальшому зменшенню
площ таких ділянок.

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

З метою створення умов для забезпечення
виробництва, обігу та споживання безпечних та
якісних харчових продуктів, що не несуть загрози для
життя та здоров’я споживачів:
затверджено Порядок і спеціальні вимоги до
маркування харчових продуктів, для яких
обов'язковим є зазначення країни походження або
місця походження, встановлено правила зазначення
країни походження або місця походження, що
відповідають європейській практиці, в маркуванні
м’яса, оливкової олії та меду, (наказ Мінекономіки
від 01.04.2021 № 679, зареєстровано в Мін’юсті
від 06.05.2021 за № 601/36223 і № 602/36224);
визначено заходи, що підлягають невідкладному
здійсненню у разі, коли харчові продукти та/або корми
безпосередньо або через довкілля становлять загрозу
для здоров’я людини та/або тварини і такій загрозі
неможливо запобігти або яку не можна усунути або
зменшити до прийнятного рівня шляхом здійснення
звичайних заходів (постанова Кабінету Міністрів
України від 03.02.2021 № 80);
з метою мінімізації ризиків отримання шкоди здоров’ю
громадян від споживання харчових продуктів

визначено вимоги до упаковки харчових продуктів
і будь-яких матеріалів, що контактують з ними шляхом
приведення у відповідність із законодавством ЄС
заходів, які застосовуються щодо матеріалів та
предметів, що контактують з харчовими продуктами,
Верховною Радою України 01.06.2021 прийнято в
першому читанні законопроект "Про матеріали і
предмети, що контактують з харчовими продуктами"
(реєстр. № 4568 від 04.01.2021);
з метою системного та комплексного перегляду
існуючого державного регулювання в сфері
поводження
з
генетично
модифікованою
продукцією, а також здійснення державного
контролю за обігом генетично модифікованої
продукції Мінекономіки розроблено проект Закону
України "Про державне регулювання генетичноінженерної діяльності та державний контроль за обігом
генетично модифікованих організмів і генетично
модифікованої
продукції
для
забезпечення
продовольчої
безпеки"
(реєстр.
№ 5839
від 05.08.2021);
задля удосконалення чинного законодавства у
сфері безпечності та якості харчових продуктів,
кормів, здоров’я та благополуччя тварин, усунення
неузгодженостей та невідповідностей законодавству
ЄС розроблено проект Закону України "Про внесення
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змін до деяких законів України щодо харчових
продуктів та інших об'єктів санітарних заходів"
(реєстр. № 6248 від 01.11.2021);
з метою завершення оптимізації органів
державного контролю, створення ефективної
системи державного контролю у сфері безпечності
харчових продуктів, кормів, здоров’я та благополуччя
тварин завдяки посиленню інституційної спроможності
Держпродспоживслужби, перегляду контрольних
функцій і скороченню надлишкових розроблено проект
Закону України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо оптимізації функцій
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного законодавства"
(реєстр. № 6096 від 24.09.2021);
з метою імплементації в національне законодавство
торгових стандартів якості Європейського Союзу
на сільськогосподарську продукцію та харчові
продукти для уникнення технічних бар’єрів в
торгівлі, а також для створення національної
системи географічних зазначень та інших схем
якості для сільськогосподарської продукції та
продуктів харчування, розроблено проект Закону
України "Про особливості правової охорони
географічних зазначень, традиційних гарантованих
особливостей, захист прав та застосування схем
якості для сільськогосподарської продукції та
харчових продуктів” (реєстр. № 5616 від 04.06.2021)
визначено вимоги до специфікацій товарів із
географічними зазначеннями та до процедури їх
погодження (наказ Мінекономіки від 12.04.2021
№ 743, зареєстровано в Мін’юсті від 26.04.2021 за
№ 552/36174);
забезпечено створення 9 специфікацій для
майбутніх географічних зазначень України, які
наразі проходять національну реєстрацію ("ШАБАГ",
"ДОЛИНА ФРУМУШИКА", "БАРАНИНА ФРУМУШИКА",
"ЯЛПУГ",
"ПРИДУНАЙСЬКА
БЕСАРАБІЯ",
"ЗАКАРПАТСЬКИЙ МЕД", "ЗАКАРПАТСЬКЕ ВИНО",
"ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН", "АША-АБАГ");
забезпечено створення та реалізацію пілотного
проекту "Дорога вина та смаку Української
Бессарабії” (https://bit.ly/3HUbZch), який створено на
основі майбутніх географічних зазначень України з
метою популяризації регіональних продуктів та
розвитку сільських територій.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Для виявлення та ліквідації шкідливих організмів
рослин на ранній стадії з метою запобігання їх
поширенню та захисту рослин від їх негативного
впливу:

розблоковано ввезення зразків (дослідних партій)
пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для
державних випробувань та науково-технологічних
досліджень та випробувань, в результаті чого
виробники продукції рослинництва отримали доступ до
сучасних технологій у сфері захисту рослин (Закон
України від 30.06.2021 № 1586-ІХ);
затверджено порядок офіційного встановлення
та/або підтримання статусу місця виробництва або
виробничої ділянки, вільних від регульованих
шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його
поновлення та інші умови офіційного встановлення
місця виробництва або виробничої ділянки (наказ
Мінекономіки від 04.03.2021 № 451, зареєстровано в
Мін’юсті від 19.04.2021 за № 530/36152).

ЗДОРОВ’Я ТВАРИН

З метою створення умов для забезпечення реалізації
вимог регулювань у сфері здоров’я і благополуччя
тварин:
впроваджено стандарти ЄС у сфері здоров’я і
благополуччя тварин, а також у сфері виробництва,
обігу і застосування ветпрепаратів (Закон України
від 04.02.2021 № 1206-ІХ);
встановлено вимоги до благополуччя с/г тварин
під час їх утримання, включаючи відгодівлю та
догляд, що сприятиме поширенню практики гуманного
поводження з тваринами, покращенню умов їх
утримання, збереженню здоров’я тварин та значно
зменшить ризики їх травмування і страждання. Це
гарантовані мінімальні площі для різних видів с/г
тварин, періодичність огляду тварин, доступ до питної
води і корму, а також ветеринарного обслуговування.
Крім того, регулюються вимоги до освітлення та
безпечності матеріалів приміщень, в яких утримуються
тварини (наказ Мінекономіки від 08.02.2021 № 224,
зареєстровано в Мін’юсті від 18.02.2021 за
№ № 206/35828, 207/35829, 208/35830, 209/35831,
210/35832);
визначено порядок здійснення заходів з
профілактики, діагностики, повідомлення про
підозру та виникнення, ліквідації інфекційних
захворювань риб, передбачено застосування кращих
світових практик щодо запобігання та боротьби з
захворюваннями риб відповідно до процедур, які
застосовуються у країнах-членах ЄС, а також
рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я
тварин (МЕБ) (наказ Мінекономіки від 29.04.2021
№ 895, зареєстровано в Мін’юсті від 18.06.2021 за
№ № 815/36437, 816/36438, 817/36439).

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
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підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо
співробітництва у галузі сільського господарства
та
безпечності
харчових
продуктів
між
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України та Міністерством
муніципалітетів та навколишнього середовища
Держави Катар для встановлення стійкого
партнерства у сфері продовольчої безпеки;

укладено Угоду між Державною службою України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
та
Міністерством
сільського
господарства, лісництва і водних ресурсів
Республіки Північна Македонія про співробітництво
у сфері карантину та захисту рослин.

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ Є
ПРІОРИТЕТНИМ ЗАВДАННЯМ УРЯДУ.
ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ РЕАЛІЗОВАНІ
МІНЕКОНОМІКИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
ПЛАНІВ ДІЙ З ЇЇ ВИКОНАННЯ, ДЕРЖАВНОЇ
ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ,
ІНШИХ ЗАВДАНЬ УРЯДУ:
СТВОРЕНО УМОВИ ДЛЯ
ПОВНОЦІННОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ
УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ, ЯКІ
ВІДПОВІДАТИМУТЬ ЗА
СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ
УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО
СПОЖИВАННЯ
Задля реалізації плану заходів з виконання Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, наказом
Мінекономіки
від
13.04.2021
№ 750
"Про
затвердження інструкцій з виявлення, локалізації та
ліквідації деяких регульованих шкідливих організмів
картоплі", зареєстрованим в Мін’юсті від 22.04.2021
за № № 545/36167, 546/36168, 547/36169, 548/36170,
затверджено інструкції з виявлення, локалізації та
ліквідації деяких регульованих шкідливих організмів
картоплі:
Інструкція з виявлення, локалізації та
ліквідації бурої бактеріальної гнилі картоплі;
Інструкція з виявлення,
ліквідації раку картоплі;

локалізації

Інструкція з виявлення, локалізації
ліквідації кільцевої гнилі картоплі;

та
та

Інструкцію з виявлення, локалізації та
ліквідації картопляних цистоутворюючих
нематод.
Запроваджено міжнародні підходи до здійснення
фітосанітарних процедур шляхом інспектування,
огляду, у тому числі відбору зразків, та проведення
фітосанітарної експертизи (аналізів) для об’єктів
регулювання (наказ Мінекономіки від 22.02.2021
№ 343, зареєстровано в Мін’юсті від 12.03.2021 за
№ 317/35939);
визначено порядок здійснення заходів з
профілактики, діагностики, повідомлення про
підозру та про виникнення африканської чуми
коней (АЧК), а також заходів з ліквідації,
встановлення та зняття обмежень, що пов’язані з
виникненням
зазначеної
хвороби
(наказ
Мінекономіки від 22.01.2021 № 124, зареєстровано в
Мін’юсті від 10.02.2021 за № 172/35794);
затверджено
Методичні
настанови
щодо
розроблення, запровадження та використання
постійно діючих процедур, заснованих на принципах
системи аналізу небезпечних факторів та контролю в
критичних точках на потужностях з виробництва та
обігу морозива (наказ Мінекономіки від 16.03.2021
№ 546);
затверджено Граничні обсяги прямих поставок
виробниками кормів первинного виробництва
місцевим сільськогосподарським виробникам або
населенню для їх безпосереднього використання при
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відгодівлі тварин (наказ Мінекономіки від 12.04.2021
№ 749, зареєстровано в Мін’юсті від 27.04.2021 за
№ 564/36186);
встановлено правила поводження з продуктами,
що ввозяться в Україну як торгівельні
(виставкові) зразки, або як об’єкти наукових
досліджень, що позитивно вплине на розвиток
міжнародної торгівлі, наукову та селекційну
діяльність, врегулює питання ввезення в Україну
відповідних зразків, а також мінімізує можливі
загрози для здоров’я (наказ Мінекономіки
від 23.03.2021 № 601, зареєстровано в Мін’юсті від
07.04.2021 за № 459/36081);
затверджено порядок знищення, особливого
поводження та зміни призначеного використання
вантажів, що ввозяться (пересилаються) на
митну територію України, які не відповідають
законодавству (наказ Мінекономіки від 29.04.2021
№ 893, зареєстровано в Мін’юсті від 11.06.2021 за
№ 785/36407);
затверджено
порядок
формування
реєстраційного досьє, як основного документу у
процедурі реєстрації кормових добавок, який містить
всю
інформацію
про
безпечність,
умови
застосування та інші властивості і характеристики
кормової добавки, що дозволить запустити
процедуру державної реєстрації кормових добавок в
Україні і перейти на європейські правила у цій сфері
(наказ Мінекономіки від 26.07.2021 № 307
зареєстровано в Мін’юсті від 30.08.2021 за
№ 1136/36758);
забезпечено
правове
підґрунтя
для
виготовлення, обігу і використання безпечних
для споживання тваринами кормів, постановою
Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 884
"Деякі питання реалізації Закону України "Про
безпечність та гігієну кормів" затверджено:
Порядок видачі, переоформлення та
анулювання експлуатаційного дозволу на
потужність і видачі його дубліката;
Порядок здійснення державної реєстрації
потужностей;
Порядок формування та ведення Державного
каталогу кормових матеріалів;
Порядок формування та ведення Державного
реєстру тверджень про властивості кормів,
призначених для особливих поживних цілей.

СТИМУЛЮВАННЯ
ОРГАНІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА

забезпечено
законодавче
регулювання
органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції в Україні, яке відповідає вимогам
права ЄС:
на виконання Закону України "Про основні
принципи та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції" завершено
прийняття всіх 12 підзаконних нормативно-правових
актів;
формується нормативно-правова база щодо
забезпечення державного контролю (нагляду) у
сфері органічного виробництва, обігу та маркування
органічної продукції (постанова Кабінету Міністрів
України від 22.09.2021 № 1005).
здійснено заходи, спрямовані на підвищення
рівня обізнаності виробників стосовно переваг
ведення органічного виробництва:
проведено 24 регіональних форуми, в яких
взяли участь виробники як органічної так і не
органічної продукції (загалом більше 600 учасників);
взято учать у Міжнародному "Конгресі
Органічна Україна", в організації та проведенні
щорічного Всеукраїнського Ярмарку органічних
продуктів та інших заходах.
створено законодавче підґрунтя для надання
державної підтримки виробникам органічної
продукції:
взято участь у підготовці пропозицій щодо
змін до Закону України "Про основні принципи та
вимоги до органічного виробництва, обігу та
маркування органічної продукції", а також до Порядку
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті
для
фінансової
підтримки
сільгосптоваровиробників (постанова Кабінету
Міністрів України від 07.04.2021 № 315).

РЕФОРМУВАННЯ ТА
РОЗВИТОК СПИРТОВОЇ
ГАЛУЗІ
На виконання Плану заходів з реалізації Програми
реформування та розвитку спиртової галузі на
2020—2023 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 12.08.2020 № 699, здійснюються
заходи щодо удосконалення державної політики у
сфері виробництва та обігу спирту етилового та
суміжних галузей:
з метою забезпечення розвитку ринку спиртових
дистилятів,
стимулювання
розвитку
та
легалізації малого підприємництва, створення
додаткових можливостей для переробки
сільськогосподарської продукції розроблено
проект Закону України "Про внесення змін до деяких
законів України щодо спрощення умов виробництва
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дистилятів суб’єктами малого
(реєстр № 5762 від 14.07.2021);

підприємництва"

задля забезпечення сприятливих умов для
виробництва спирту етилового денатурованого,
біоетанолу, продукції хімічного і технічного
призначення, а також оцту з харчової сировини,
який виробляється зі спирту етилового
неденатурованого, розроблено проект Закону
України "Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо обліку спирту
етилового денатурованого та продукції хімічного і

технічного
призначення"
від 24.12.2021);

(реєстр.

№ 6485

з
метою
запровадження
комплексного
регулювання відносин у сфері географічних
зазначень
спиртних
напоїв
в
Україні,
забезпечення захисту географічних зазначень
спиртних напоїв, виконання зобов’язань України
у відповідній сфері розроблено проект Закону
України "Про географічні зазначення спиртних
напоїв" (реєстр. № 6480 від 28.12.2021).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ
УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО СПОЖИВАННЯ
У 2021 РОЦІ
Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки
в тому числі Державна програма стимулювання економіки
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

кількість заходів
план
факт
16*
11
2**
2
7
7

% від плану
69
100
100

* - в тому числі 13 заходів, які не виконано у 2020 році
** - в тому числі 2 заходи, які не виконано у 2020 році

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ –
ДИРЕКТОРАТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У
СФЕРІ САНІТАРНИХ ТА
ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ
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РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ
СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ
Показник, одиниця виміру
кількість проведених оцінок стану поточної
економічної ситуації макрофінансових та
соціально-економічних показників розвитку
України із зазначенням основних чинників,
що впливають на їх формування, од.
кількість оцінок впливу реалізації актів на
показники економічного і соціального
розвитку
сценарні
орієнтири
економічного
і
соціального розвитку на відповідний рік та
два роки, що настають за прогнозним, од.

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

103

117

158

до 50

187

x

15

657

до 100

198

6

9

4

3

3

Ситуація в економіці упродовж більшої частини 2021 року, переважно, характеризується
поступовим відновленням активності та зростанням після гальмування цих процесів у 2020 році,
викликаного пандемією коронавірусу. Упродовж останніх місяців чергова хвиля пандемії знову створила
додаткові перепони на цьому шляху. Втім, її вплив наразі вже не має руйнівного характеру, адже економка
України вельми успішно адаптувалася до функціонування в умовах певних обмежень, викликаних запобіжними
заходами карантину.
Рушієм позитивних змін на фоні пристосування бізнесу до роботи в умовах перманентних
карантинних обмежень виступає активне розширення попиту на зовнішніх ринках, а також
внутрішнього попиту як споживчого з урахуванням збільшення соціальних стандартів і матеріальної
підтримки з боку держави бізнесу та населення, так і інвестиційного в умовах отримання виробниками
позитивних фінансових результатів на тлі зростання світових цін.
Значний позитивний вплив має швидке впровадження в бізнес новітніх цифрових технологій
та пришвидшена цифровізація економіки в цілому. Втім, крім іншого, динаміка світових цін на енергоносії
та певні групи інших продуктів (в т.ч. харчових) створює додатковий тиск на динаміку внутрішніх цін, що,
тим не менше, не має кардинального впливу на позитивний напрям економічного відновлення.
Злагоджені дії Уряду та Національного банку зі здійснення економічних реформ та продовження
реалізації заходів з метою підтримки бізнесу та населення, спрямованих на пом’якшення негативних наслідків
впливу пандемії COVID-19, дозволяють економіці залишатися інтегрованими в світовий ринок та успішно
відновлюватися та забезпечуватимуть найбільш оптимальне повернення економіки до позитивних
тенденцій та продовження активного реформування і прискореного розвитку й надалі.
Мінекономіки, як і у попередні роки, виступало як основний прогнозно-аналітичний центр в
Уряді. Зазначене підтверджується досягненням всіх запланованих показників по завданню.
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ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
ВИЗНАЧЕНО ОСНОВНІ
ПРОГНОЗНІ
МАКРОПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ

Розроблено Прогноз економічного і соціального
розвитку України на 2022-2024 роки (постанова

Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586), яким
визначено основні прогнозні макропоказники економічного і
соціального розвитку України;

Метою розроблення документу є формування
уявлення щодо розвитку економіки до
2024 року на основі аналізу результатів
розвитку економіки у 2020 році, впливу
пандемії COVID-19 у 2020-2021 роках,
врахування реалізації основних положень
Програми діяльності Кабінету Міністрів
України, Державної програми стимулювання
економіки, Національної економічної стратегії
на період до 2030 року, інших програмних та
прогнозних документів та обмежень, які
накладатимуть зовнішні та внутрішні умови
функціонування економіки.
Прогноз розроблений за базовим сценарієм,
до якого закладено подальше поступове
прискорення
економічного
зростання,
очікуваного за підсумком 2021 року після
значних втрат, що були у 2020 році внаслідок
пандемії COVID-19 у світі.
Також, Прогноз містить оцінку альтернативного
сценарію розвитку для України, який
сформовано
з
врахуванням
більш
песимістичного розвитку подій із поширенням
та мутацією вірусу, що ускладнюватиме
постпандемічне
відновлення
економіки.
Прогноз також містить оцінку впливу ряду
ризиків та викликів, які супроводжують
вітчизняну економіку впродовж тривалого
періоду.

ЗАБЕЗПЕЧЕНО:
проведення онлайн опитувань експертів з питань
макроекономічного аналізу та прогнозування, за
результатами яких були підготовлені та оприлюднені
періодичне видання.

"Вплив COVID-19 на економіку і суспільство
країни: підсумки 2020 року та виклики і
загрози постпандемічного розвитку" (квітень
2021 року)”;
"Україна: виклики і загрози постпандемічного
розвитку" (жовтень 2021 року);
підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів
щодо впливу на економіку країни, зокрема:
"Оцінка впливу підвищення світових цін на
природний газ на економіку України за
сценаріями"; "Попередньо-орієнтовна оцінка
впливу зменшення загального навантаження
на фонд оплати праці"; "Попередньоорієнтовний
розрахунок
впливу
від
спрямування коштів "Фонду майбутнього" в
якому акумулюються кошти в рамках
ініціативи "Економічний паспорт українця";
"Орієнтовно-попередній розрахунок ефекту
запровадження Україною економічних санкцій
проти Республіки Білорусь, аналогічних з
рішенням Ради ЄС 2021/1030 від 24.06.2021";
проведення аналітичного обґрунтування висновків
щодо впливу реалізації проектів нормативноправових актів на показники економічного і
соціального розвитку та кількісних оцінок впливу;
здійснення оцінки справдження припущень та
показників макроекономічного прогнозу під час його
перегляду та оприлюднення відповідних висновків;
інформування суспільства та Уряду про
результати економічного та соціального розвитку
країни, в т.ч. шляхом розроблення та публікації
аналітичних оглядів.
"Валовий внутрішній продукт"; "Огляд
економічної активності"; "Огляд інфляції";
"Тенденції тіньової економіки в Україні"; щодо
оцінки макроекономічної стійкості держави;
щодо ситуації на фінансових ринках з
урахуванням
розвитку
міжнародних
фінансових ринків; про стан виконання
державних цільових програм у 2020 році.

ДЕРЖАВНЕ
ЗАМОВЛЕННЯ
НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ

Затверджено обсяги державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та
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перепідготовку кадрів у 2021 році (постанова Кабінету
Міністрів України від 30.06.2021 № 708).
Також задля вдосконалення умов для формування
та розміщення державного замовлення на
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних
та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів, а також приведення у

відповідність із законодавством про освіту та
унормування питань щодо формування та
розміщення регіонального замовлення, Верховною
Радою України 07.09.2021 прийнято в першому читанні
розроблений Мінекономіки відповідний законопроект
(реєстр. № 5467).

ІНШІ ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
В РАМКАХ ЗАВДАНЬ УРЯДУ
Утворено міжвідомчу робочу групу з питань
детінізації економіки та розвитку добросовісної
конкуренції (постанова Кабінету Міністрів України
від 18.08.2021 № 878)". Завданнями робочої групи є:

визначення шляхів, механізму і способів вирішення
проблемних питань, що стримують процеси детінізації
економіки в Україні та розроблення пропозицій щодо
удосконалення відповідної нормативно-правової бази.

Довідково: 16.09.2021 та 19.10.2021 проведено
засідання робочої групи на яких, розглядалися
питання: детінізації фінансового сектору
України, протидії тінізації тютюнової галузі
України; детінізації спиртової та лікерогорілчаної галузей; детінізації ринку пальномастильних матеріалів, діяльності нелегальних
АЗС.
Утворено робочу групу з питань реалізації
положень Меморандуму про взаєморозуміння між

Урядом
України,
Європейським
банком
реконструкції та розвитку, Американською
торговельною палатою в Україні та Агентством
США з міжнародного розвитку щодо створення
національного механізму біржової торгівлі на
ринках капіталу та організованих товарних ринках"
(постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2021
№ 921).
Довідково: 08.10.2021 проведено перше засідання
робочої групи, на якому прийнято рішення щодо
утворення двох робочих підгруп: (1) з питань
опрацювання
техніко-економічного
обґрунтування NEXT-UA під головуванням
Агентства США з міжнародного розвитку; (2) з
питань підготовки плану заходів з реалізації
проекту NEXT-UA, з урахуванням схваленого
техніко-економічного
обґрунтування,
під
головуванням НКЦПФР.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЩОДО РОЗБУДОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ У 2021
РОЦІ
Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки
* - в тому числі 4 заходи, які не виконано у 2020 році

кількість заходів
план
факт
24*
22

% від плану
92

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ:
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО
ПРОГНОЗУВАННЯ
ДЕПАРТАМЕНТ КООРДИНАЦІЇ
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
ДИРЕКТОРАТ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ТРУДОВОЇ
МІГРАЦІЇ
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2
СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ
ЕКОНОМІКИ
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ПРОГРЕС У ДОСЯГНЕННІ СТРАТЕГІЧНОЇ ЦІЛІ 2
Стан виконання
Показник
у 2019 р.
у 2020 р.
у 2021 р.

Завдання
Розвиток експорту
та виведення на
зовнішні
ринки
продукції
з
високою часткою
доданої вартості

темпи приросту фізичних обсягів експорту
товарів та послуг, % до попереднього року
частка товарів виробництва з використанням
технологій високого та середньовисокого рівня
у структурі експорту товарів, %
питома вага експорту товарів та послуг до ЄС в
загальному обсязі експорту товарів та послуг, %
кількість розслідувань (переглядів), порушених
щодо українського імпорту, у яких взято участь,
од.
кількість справ, за якими здійснювався захист
прав та інтересів України в рамках СОТ та
міжнародних договорів України (у яких взято
участь у якості позивача, відповідача, третьої
сторони), од.
кількість проведених торговельних розслідувань
(переглядів),
для
захисту
українських
виробників на внутрішньому ринку, од.

Мобілізація
додаткових
фінансових
ресурсів на основі
заохочення
інвестицій

питома
вага
валового
нагромадження
основного капіталу (ВНОК) у валовому
внутрішньому продукті, %
ВНОК*, % до попереднього періоду
чистий притік ПІІ, млрд. дол. США
н. д.

ступінь зносу основних засобів**, %
кількість
проектів
партнерства, од.

державно-приватного

відсоток вибірки державних
вкладень
для
реалізації
інвестиційних проектів, %
Підвищення
ефективності
виробництва
на
засадах сталого
розвитку
та
розвитку
високотехнологічн
их конкурентних
виробництв

приріст/зниження
обсягу
промислової продукції*, %
н. д.

капітальних
державних
виробництва

частка валової доданої вартості виробництва з
використанням
технологій
високого
та
середньовисокого рівня у структурі валової
доданої вартості в цілому в економіці*, %
приріст/зниження обсягу виробництва продукції
машинобудування, %
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Стан виконання

Завдання

у 2019 р.

Розвиток
інноваційної
інфраструктури
для
активізації
наукових
досліджень,
науково-технічних
(експериментальн
их)
розробок,
нарощення
технологічного
потенціалу
шляхом
стимулювання
інноваційної
діяльності

у 2020 р.

Показник

у 2021 р.
н. д.

частка витрат на виконання наукових і науковотехнічних робіт у ВВП, %

н. д.

субіндекс
"впровадження
інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) у глобальному
індексі конкурентоспроможності*, місце
глобальний інноваційний індекс, місце

н. д.

частка реалізованої інноваційної продукції в
обсязі промислової продукції, % (Держстат
даний показник обраховує раз у 2 роки)
темпи зростання продуктивності праці*, %

досягнуто або з високою вірогідністю може бути досягнуто до 2024 року;
динаміка позитивна, але не достатня для досягнення цільового показника;

*

має негативну динаміку порівняно з попереднім роком, що з високою вірогідністю може свідчити про
практичну недосяжність на горизонті до 2024 року;
показники, що не увійшли до переліку показників проекту Стратегічного плану діяльності
Міністерства економіки України на 2022-2024 роки
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РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ТА
ВИВЕДЕННЯ НА ЗОВНІШНІ
РИНКИ ПРОДУКЦІЇ З
ВИСОКОЮ ЧАСТКОЮ
ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
Показник, одиниця виміру

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

темпи приросту фізичних обсягів експорту
товарів та послуг, % до попереднього року

-1,4

7,3

-5,8

в
середньому
на 5

-10,4

17,0

16,3

16,5

25,0

14,7

41,1

40,1

40,7

41,8

39

18

17

16

9

14

11

23

42

17

26

5

6

15

6

13

частка товарів виробництва з використанням
технологій високого та середньо високого рівня у
структурі експорту товарів, %
питома вага експорту товарів та послуг до ЄС в
загальному обсязі експорту товарів та послуг, %
кількість розслідувань (переглядів), порушених
щодо українського імпорту, у яких взято участь,
од.
кількість справ, за якими здійснювався захист
прав та інтересів України в рамках СОТ та
міжнародних договорів України (у яких взято
участь у якості позивача, відповідача, третьої
сторони), од.
кількість проведених торговельних розслідувань
(переглядів), для захисту українських виробників
на внутрішньому ринку, од.
* – з 2021 року ЄС(27)

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
На противагу плановому показнику зростання фізичних обсягів експорту (на 5 %) фактично у
2021 році фізичні обсяги експорту товарів та послуг скоротилися на 10,4%, з урахуванням зменшення
фізичних обсягів експорту зернових (на 0,7 % з урахуванням даних Індексу Ласпейреса), соняшникової олії (на
24,1 % відповідно), залізної руди (на 10,9 %) тощо. Високий ціновий тиск на виробників експортоорієнтованої
продукції, що спостерігався у 2021 році на тлі продовження пандемії COVID-19 (рекордне зростання цін
виробників в 1,6 рази у 2021 році через неочікувані високі зовнішні ціни на сировину та енергоносії, у т.ч. через
політично вмотивовані рішення Російської Федерації, зокрема на європейському ринку), певним чином
стримувало виробництво в достатньому обсязі.
Звітний показник частка товарів виробництва з використанням технологій високого та
середньо високого рівня у структурі експорту товарів (14,7 %) нижчий цільового показника (25 %), що, в
основному, пов’язано з недостатньо інтенсивним розвитком машинобудування, нарощування обсягів
виробництва якого у 2021 році стримувало збільшення затратності виробництва, недостатні обсяги
фінансового забезпечення та високий рівень конкуренції на ринку продукції машинобудування, що ще раз
підтверджує необхідність посилення формування сприятливих умов для виробництва продукції високого та
середньовисокого технологічного рівня. У свою чергу, зміна структури експорту товарів у 2021 році, що
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формується внаслідок різної інтенсивності збільшення/зменшення абсолютних обсягів за групами товарів,
відбулася на користь зростання питомої ваги інших експортних товарів, зокрема, продукції АПК та
металургії через рекордний врожай зернових та найсприятливу кон’юнктуру на зовнішніх ринка.
У 2021 році спостерігалося зниження показника питомої ваги експорту товарів та послуг до ЄС.
Це , зокрема, обумовлено тим, що у 2020 році статистичні показники торгівлі враховували 28 держав-членів
ЄС (ЄС-28), тоді як у 2021 році – 27 держав-членів ЄС (ЄС-27) у зв'язку з виходом Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії зі складу ЄС.
Також у 2021 році спостерігалося значне зростання показників українського експорту до третіх
держав – не членів ЄС, таких як Китай, Туреччина, Індія, США, Єгипет, Велика Британія, Швейцарія тощо.
Зокрема, експорт товарів до Туреччини у 2021 році зріс на 70% (на 1,7 млрд. дол. США), Китаю – на
12,7% (на 903,6 млн. дол. США), Індії – на 26,5% (на 522 млн. дол. США), Єгипту – на 20,2% (на 326,8 млн. дол.
США), Великої Британії – на 62,4% (на 416 млн. дол. США), а експорт послуг зріс до Туреччини (156,5%),
Швейцарії (на 49,0%), Великої Британії (26,2%), ОАЕ (22,7%). Це свідчить про збільшення частки експорту
країн не-членів ЄС у загальному експорті товарів і послуг України, причому, в першу чергу, в абсолютних
показниках.
Слід зазначити, що диверсифікація експорту завжди розглядалась як стимулюючий елемент
економічної діяльності України.
Досягнення кращих показників, ніж було заплановано на 2021 рік обумовлено активною участю України
у розслідуваннях торговельного захисту, що проводяться іноземними країнами відносно української продукції,
зокрема шляхом надання позиційних матеріалів та участі у слуханнях в рамках розслідувань. Також
Мінекономіки забезпечувався захист інтересів вітчизняних товаровиробників від негативного впливу
недобросовісного імпорту товарів в Україну у рамках антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних
захисних розслідувань.

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
ВЗАЄМОДІЯ З
ЕКСПОРТЕРАМИ ТА
ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ
Посилено підтримку
українського бізнесу:

експортної

діяльності

забезпечено участь України у Всесвітній виставці
ЕКСПО – 2020 (ОАЕ, м. Дубай):
– відбулося урочисте відкриття (01.10.2021)
власного павільйону України на Всесвітній
виставці “Експо-2020” загальною площею
2600 м2 (в павільйоні представлено більше 40
українських високотехнологічних компаній у
сфері IT, космосу, інженерії, біотехнології
тощо);
– проведено на високому міжнародному рівні
Національний день України в рамках
Всесвітньої виставки “Експо-2020” (04.10.2021);
здійснено
заходи
щодо
ефективного
функціонування
приватного
акціонерного
товариства “Експортно-кредитне агентство”:

–

супроводження у Верховній Раді України до
прийняття Закону України від 24.03.2022 №
2154-ІХ “Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення ефективного
функціонування
експортно-кредитного
агентства”;

– завершено 21.01.2021 конкурсний відбір членів
наглядової ради приватного акціонерного
товариства “Експортно-кредитне агентство”, за
результатами якого комісія з відбору
визначила переможців;
– затверджено результати конкурсного відбору
та обрання членів наглядової ради приватного
акціонерного товариства “Експортно-кредитне
агентство” (наказ Мінекономіки від 05.03.2021
№ 468);
– збільшено статутний капітал приватного
акціонерного товариства “Експортно-кредитне
агентство” на суму 1,8 млрд. грн, що дозволить
збільшити кількість експортерів, яким буде
надана фінансова підтримка;
– прийнято постанови Кабінету Міністрів України:

ЗВІТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021 РОЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ | 50

від 29.03.2021 № 268 “Про збільшення
статутного
капіталу
приватного
акціонерного товариства “Експортнокредитне агентство”;
від 26.05.2021 № 525 “Деякі питання
діяльності
приватного
акціонерного
товариства
“Експортно-кредитне
агентство”, якою затверджено нову
редакцію статуту приватного акціонерного
товариства
“Експортно-кредитне
агентство”;
від 18.08.2021 № 874 “Про внесення змін
до Статуту приватного акціонерного
товариства
“Експортно-кредитне
агентство”, якою внесено зміни до Статуту
Експортно-кредитного
агентства
та
збільшено статутний капітал до 2 млрд.
гривень;
в рамках забезпечення належної підтримки
вітчизняним суб’єктам господарювання щодо їх
участі в міжнародних виставках-ярмарках за
кордоном:
–

–

розроблено
та
схвалено
Урядом
розпорядження Кабінету Міністрів України “Про
забезпечення роботи національної експозиції
України на Ізмірському міжнародному ярмарку
(Турецька Республіка, м. Ізмір) для просування
вітчизняних товарів і послуг на зовнішній ринок
у 2022 році” (від 11.10.2021 № 1233);
забезпечено
організаційно-інформаційну
підтримку та всебічне сприяння участі
українських компаній у ключових міжнародних
виставково-ярмаркових заходах;

налагоджено пряму комунікацію з експортнокредитними
агентствами
та
офіційними
представниками країн – основних торговельних
партнерів України в рамках Робочої групи з
експортних кредитів та експортних гарантій ОЕСР;
проведено
консультації
з
глобальними
фінансовими інституціями, які оцінюють ризики
фінансових операцій з українськими виробниками
та постачальниками послуг. З метою підвищення
рейтингу України відповідно до класифікації ризиків
країн ОЕСР з шостої до п’ятої групи членам Робочої
групи з експортних кредитів та експортних гарантій
ОЕСР був підготовлений лист з оцінкою стану
економіки України та позитивних змін щодо
інвестиційного та бізнес-клімату.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ У
СФЕРІ ЕКОНОМІКИ,

ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА
Започатковано переговорний процес з ЄС щодо
прискорення та розширення сфери скасування
ввізного мита у торгівлі між сторонами
(започаткування переговорів політично схвалено
12.10.2021 у ході 23-го Саміту Україна – ЄС):
– прийнято Розпорядження Президента України
від 11.06.2021 № 501/2021-рп “Про делегацію
України для участі у переговорах з
Європейським Союзом щодо прискорення та
розширення сфери скасування ввізного мита у
торгівлі відповідно до Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони”;
– нотифіковано 15.06.2021 сторону ЄС щодо
готовності української сторони до початку
офіційних переговорів;
оновлено Додаток XVII “Нормативно-правове
наближення” до Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС:
– укладено сторонами Рішення 1/2021 Комітету
асоціації Україна – ЄС у торговельному складі
від 22 листопада 2021 року про внесення змін
до Доповнення XVII-3 (Правила, що
застосовуються до телекомунікаційних послуг),
Доповнення
XVII-4
(Правила,
що
застосовуються до поштових та кур’єрських
послуг) та Доповнення XVII-5 (Правила, що
застосовуються до міжнародного морського
транспорту) Додатка XVII до Угоди про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони. Тим
самим забезпечено оновлення з урахуванням
актуальних законодавчих актів ЄС нормативноправових передумов набуття Україною повного
режиму внутрішнього ринку в секторі
телекомунікаційних, поштових, кур'єрських
послуг та послуг міжнародного морського
транспорту;
поглиблено взаємодію сторін в рамках роботи
Діалогу високого рівня Україна – ЄС щодо
горизонтальних питань та окремих секторів
промисловості:
–

проведено Четверте засідання Діалогу
високого рівня Україна – ЄС щодо
горизонтальних питань та окремих
секторів промисловості, а також засідання
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його робочих груп (12-16.03.2021,
відеоконференція Київ – Брюссель);
–

українські виробники отримали додаткові
можливості
в
рамках
укладеного
13.07.2021
Меморандуму
про
взаєморозуміння
між
Європейським
Союзом і Україною про стратегічне
партнерство у сфері сировини;

схвалено сторонами План пріоритетних дій щодо
посилення
імплементації
поглибленої
та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ)
Україна – ЄС у 2021-2022 роках. План пріоритетних
дій визначає низку конкретних кроків, які необхідно
здійснити сторонам до кінця 2022 року з метою
виведення ПВЗВТ на новий рівень двосторонньої
співпраці;
підписано сторонами 28.08.2021 Протокол між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Молдова про внесення змін до Угоди про вільну
торгівлю між Кабінетом Міністрів України і Урядом
Республіки Молдова від 13 листопада 2003 року.
Набуття
чинності
Протоколом
забезпечить
впровадження положень Регіональної конвенції про
пан-євро-середземноморські преференційні правила
походження у торгівлі між сторонами і, тим самим,
створить умови для збільшення преференційного
експорту;
започатковано
практичну
імплементацію
механізму екстреної взаємодії (МЕВ) з державамипартнерами, спрямованого на координацію дій,
пов’язаних з можливими обмеженнями у сфері
двосторонньої торгівлі::
–

укладено 19.06.2021 Меморандум про
взаєморозуміння
між
Міністерством
економіки України та Міністерством
торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан
з питань взаємодії в двосторонній торгівлі;

–

опрацьовано з компетентними органами
Азербайджанської
Республіки
та
Угорщини та підготовлено до підписання
проекти
Меморандумів
про
взаєморозуміння;

–

передано
на
розгляд
проекти
Меморандумів
про
взаєморозуміння
Сторонам ОАЕ, ПАР, Азербайджанській,
Таджицькій, Єгипетській, Португальській,
Угорській, Катарській, Кувейтській та
Турецькій сторонам;

проведено 47 засідань Спільних міжурядових
комісій з питань співробітництва (СМК) та їх
робочих органів з такими країнами: Австрія,

Азербайджан, Афганістан, В’єтнам, Вірменія, Грузія,
Єгипет, Ізраїль, Ірак, Кіпр, Казахстан, КНР, Катар,
Північна Македонія, Молдова, Німеччина (Баварія),
Польща, Саудівська Аравія, США, Таджикистан, Туніс,
Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія,
Чехія, Швейцарія, Японія;
на багатосторонньому рівні взято участь у засіданні
Робочої групи ГУАМ з економіки і торгівлі, засіданнях
Робочої групи ОЧЕС з торгівлі та економічного
розвитку, а також спільному засіданні Робочої групи
ОЧЕС з торгівлі та економічного розвитку і Робочої
групи ОЧЕС з митних питань за участю експертів зі
статистики;
за результатами засідань СМК укладено майже
40 двосторонніх документів, ключовими серед
яких є:
–

Меморандум про співпрацю в сфері
державно-приватного партнерства між
державною організацією “Агенція з питань
підтримки
державно-приватного
партнерства” і акціонерним товариством
“Казахстанський
центр
державноприватного партнерства”;

–

Угода про співробітництво у сфері
стандартизації
між
Державним
підприємством “Український науководослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості” та
Єгипетською
організацією
зі
стандартизації та якості;

–

Меморандум про взаєморозуміння між
Державним космічним агентством України
та Єгипетським космічним агентством
щодо співробітництва у сфері космосу та
мирного
використання
космічного
простору;

–

Угода між Державною службою України з
питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів та Міністерством
сільського господарства, лісництва і
водних ресурсів Республіки Північна
Македонія про співробітництво у сфері
карантину та захисту рослин;

–

Меморандум про взаєморозуміння щодо
співробітництва у сфері метрології між
Міністерством економіки України та
Державним бюро метрології Республіки
Хорватія;

–

Угода про співробітництво між Державною
архівною службою України та Державним
архівом Республіки Хорватія;
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–

Меморандум про взаєморозуміння між
Міністерством інфраструктури України та
Міністерством моря, транспорту та
інфраструктури Республіки Хорватія про
співробітництво в галузі залізничного
транспорту;

–

Меморандум про взаєморозуміння між
Урядом України та Урядом Сполучених
Штатів Америки щодо комерційного
співробітництва;

–

Меморандум про взаєморозуміння між
Міністерством економіки України та
Експортно-імпортним банком Сполучених
Штатів Америки;

–

Меморандум про взаєморозуміння між
Державним космічним агентством України
та Національним космічним центром
Академії наук та технологій Соціалістичної
Республіки
В’єтнам
стосовно
співробітництва у сфері дослідження та
використання космічного простору в
мирних цілях;

–

Угода між Міністерством молоді та спорту
України та Агенцією з питань молоді та
спорту Республіки Північна Македонія про
співробітництво у молодіжній сфері, сфері
фізичної культури і спорту;

–

Угода між Державною службою України з
питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів та Міністерством
сільського господарства, лісництва і
водних ресурсів Республіки Північна
Македонія про співробітництво у сфері
карантину та захисту рослин;

–

Протокол між Урядом України та Урядом
Держави Катар про внесення змін до
Угоди
про
уникнення
подвійного
оподаткування та запобігання податковим
ухиленням стосовно податків на доходи;

та сільського господарства України та
Офісом Державного міністра продовольчої
та водної безпеки Об’єднаних Арабських
Еміратів з питань продовольчої безпеки;
–

Меморандум про взаєморозуміння щодо
співробітництва у галузі сільського
господарства та безпечності харчових
продуктів між Міністерством розвитку
економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства України та Міністерством
муніципалітетів
та
навколишнього
середовища Держави Катар;

на багатосторонньому рівні узгоджено проект
Протоколу про Правила визначення країни
походження товарів до Угоди про створення зони
вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ
та виконані внутрішньодержавні процедури з метою
підписання зазначеного Протоколу (прийнято
Розпорядження
Президента
України
“Про
уповноваження Т. Качки на підписання Протоколу про
Правила визначення країни походження товарів до
Угоди про створення зони вільної торгівлі між
державами - учасницями ГУУАМ”).

У РАМКАХ
БАГАТОСТОРОННІХ ТА
ДВОСТОРОННІХ
ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД
Забезпечено приєднання України до Угоди про
заснування Консультаційного центру з питань
права СОТ. 15.06.2021 прийнято Закон України
№ 1550-IX “Про ратифікацію Протоколу про
приєднання України до Угоди про заснування
Консультаційного центру з питань права СОТ”, проект
якого було розроблено Мінекономіки. З 28.08.2021
Україна стала повноправним членом Центру;

на виконання домовленостей, досягнутих під час
засідань СМК, на полях офіційних візитів Президента
України до Об’єднаних Арабських Еміратів та Держави
Катар підписано:

забезпечено актуалізацію складу делегації України
для участі в переговорах у рамках Світової
організації торгівлі. Президентом України прийнято
Указ від 15.11.2021 № 580 “Про внесення змін до Указу
Президента України від 10 жовтня 2018 року № 308”,
яким оновлено склад делегації, що, у свою чергу,
дозволило
забезпечити
належний
рівень
співробітництва
в
рамках
багатосторонньої
міжнародної торговельної системи СОТ, участі
делегації (представників) України у переговорах,
консультаціях,
засіданнях
органів,
утворених
відповідно до Угоди про заснування СОТ, робочих
групах з питань приєднання до СОТ нових членів
тощо;

Меморандум про взаєморозуміння між
Міністерством розвитку економіки, торгівлі

забезпечено приєднання до Декларації з питань
санітарних та фітосанітарних заходів. 05.11.2021

–

–

Меморандум про співробітництво у сфері
регулювання телерадіомовлення між
Національною Радою України з питань
телебачення та радіомовлення та
Комісією з питань телебачення і радіо
Республіки Вірменія;
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Україна приєдналася до “Декларації з питань
санітарних та фітосанітарних заходів у рамках
підготовки до 12-ї конференції міністрів СОТ: відповідь
на сучасні санітарні та фітосанітарні виклики” та
висловила готовність до спільної роботи з іншими
членами СОТ щодо подальшої її імплементації після
прийняття. Декларація відображає пріоритети України
у побудові ефективної системи сільськогосподарського
виробництва як елемента всесвітньої системи
харчової безпеки;
завершено переговорний процес з метою
перегляду положень Угоди про вільну торгівлю
між Україною та Республікою Македонія;
у рамках проведення переговорного процесу з
укладення Угоди про вільну торгівлю між Урядом
України та Урядом Турецької Республіки (УВТ):
проведено 1 раунд двосторонніх переговорів;
7 раундів двосторонніх консультацій (у тому числі,
1 між главами делегацій) з метою завершення
узгодження питань доступу до ринків товарів та послуг
сторін;
у рамках укладення Угоди про вільну торгівлю між
Урядом України та Урядом Республіки Сербія
(УВТ): проведено відеконференцію 23.09.2021 між
офіційними делегаціями сторін з метою обговорення
невирішених питань переговорного процесу. За
результатами домовленостей сторони для здійснення
обміну тарифними запитами і пропозиціями
доопрацьовують тарифні графіки з метою їх
оновлення до версії ГС 2017 року, а також
продовжується робота з узгодження в режимі
листування тексту проекту Угоди;
у рамках перегляду положень Угоди про вільну
торгівлю між Україною та Канадою: на виконання
вимог Закону України “Про міжнародні договори
України” Розпорядженням Президента України
від 27.09.2021 № 549 “Про делегацію України для
участі у переговорах з делегацією Канади щодо
перегляду положень Угоди про вільну торгівлю між
Україною та Канадою”, проект якого розроблено
Мінекономіки, утворено делегацію України, а також
затверджено відповідні директиви для участі в
переговорах;
у рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною
та державами ЄАВТ: з метою застосування правил
Регіональної Конвенції Пан-Євро-Мед для цілей Угоди
про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ
сторонами опрацьовується проект рішення Спільного
комітету, що передбачає внесення змін до діючого
Протоколу про правила походження до Угоди та до
окремих угод з державами ЄАВТ про торгівлю
сільськогосподарською продукцією на правила
походження Регіональної Конвенції Пан-Євро-Мед,

ідентичні тим, що застосовуються між Україною та ЄС
на основі діагональної кумуляції;
проведено роботу в рамках укладення потенційних
угод про вільну торгівлю, зокрема:
-

проведено наукові дослідження щодо
моделювання
економічних
наслідків
укладання потенційних угод про вільну
торгівлю між Україною та Арабською
Республікою
Єгипет,
Йорданським
Хашимітським Королівством, Туніською
Республікою;

-

вжито заходів щодо започаткування
спільних техніко-економічних обгрунтувань
доцільності лібералізації торгівлі, а саме
наукові дослідження з оцінки впливу
укладення угод про вільну торгівлю на
економіку України з Китайською Народною
Республікою та Республікою Індонезія;

забезпечено підготовку проектів Національної
доповіді та Національної дорожньої карти
трансформації продовольчих систем в Україні.
У контексті підготовки до участі в Саміті ООН з
продовольчих систем, який відбувся 23.09.2021 та
став ключовим заходом заради спільної мети –
трансформувати національні системи харчування для
просування Порядку денного у сфері сталого розвитку
до 2030 року, протягом травня-серпня 2021 року було
проведено низку заходів у рамках Національного
діалогу з продовольчих систем. Зокрема, з метою
визначення національних пріоритетів та шляхів
трансформації
продовольчих
систем
задля
забезпечення їх стійкості, що сприятиме досягненню
Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, було
організовано низку публічних обговорень із
залученням експертного середовища, представників
наукових кіл та громадськості. За результатами
проведених обговорень та опрацювання із причетними
державними органами влади пропозицій учасників
обговорень було підготовлено зазначені проекти;
забезпечено виконання функцій національного
пункту запитів та нотифікацій за угодами СОТ.
У 2021 році Україною направлено 155 нотифікацій за
угодами СОТ та опрацьовано 981 повідомлення членів
СОТ з питань СФЗ, 1308 повідомлень з питань ТБТ,
345 нотифікацій з питань сільського господарства та
384 повідомлення з питань застосування членами СОТ
максимально допустимих рівнів залишків пестицидів.
Інформація про зміни умов імпорту та торгівлі членів
СОТ
регулярно
направляється
українським
експортерам та органам виконавчої влади для
відповідного врахування та швидкого реагування
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шляхом направлення коментарів до нотифікованих
членами СОТ заходів, перш, ніж вони будуть ухвалені.
Прикладом успішної співпраці бізнесу та Мінекономіки
є скасування Саудівською Аравією проектів змін до
технічного регламенту щодо строків придатності
харчової продукції, а саме замороженої курятини та
столових яєць, що могло негативно позначитись на
здійсненні експортної діяльності підприємств Асоціації
“Союз птахівників України”. Мінекономіки було
підготовлено та направлено запит до компетентного
органу Саудівської Аравії стосовно підстав та
обгрунтувань застосування змін до регламенту,
забезпечено комунікацію для отримання роз’яснень,
внесено занепокоєння на засідання Комітету СОТ СФЗ
у липні 2021 року. За результатами розгляду
коментарів України та інших членів СОТ Саудівська
Аравія відхилила проекти змін до технічного
регламенту;
Довідково. Україна як член СОТ дотримується
зобов’язань у сфері прозорості згідно з
положеннями Угод СОТ та, тим самим, робить
внесок
в
укріплення
багатосторонньої
торговельної системи СОТ, в якій прозорість
торговельної політики членів є однією з основних
засад її діяльності. Режим прозорості
забезпечується через систему нотифікацій –
кожен член СОТ повідомляє через Секретаріат
СОТ інших членів організації про зміни у своєму
законодавстві через затверджену форму
інформування – нотифікацію (повідомлення), які
оприлюднюються на офіційному веб-сайті
організації.

ухвалено
Декларацію
щодо
завершення
переговорів з питань внутрішнього регулювання
послуг у рамках СОТ. 02.12.2021 Україна та 66
учасників Спільної ініціативи СОТ з питань
внутрішнього регулювання у сфері послуг, на яких
припадає понад 90 % світової торгівлі послугами,
ухвалили Декларацію щодо завершення переговорів з
питань внутрішнього регулювання послуг у рамках
СОТ. Ухвалення відповідної декларації відзначає
укладення першої за 24 роки багатосторонньої
домовленості у сфері послуг, яка і надалі залишається
відкритою для приєднання усіх членів СОТ. Крім того,
згадана домовленість стала першою в історії СОТ, в
якій закріплено положення щодо неприпустимості
гендерної дискримінації. Нові дисципліни охоплюють
процедури ліцензування, кваліфікаційні вимоги і
технічні стандарти та мають на меті зробити внутрішні
процеси, що регулюють видачу дозволів на надання
послуг, чіткішими, більш передбачуваними, прозорими
та не обтяжливими. Результати цих переговорів
застосовуватимуться на основі режиму найбільшого
сприяння до всіх членів СОТ;

Довідково. Згідно з дослідженнями СОТ та ОЕСР
впровадження дисциплін з питань внутрішнього
регулювання послуг дозволить постачальникам
послуг в усьому світі, у першу чергу малому
бізнесу, заощаджувати 150 млрд. дол. США
щорічно.

забезпечено активну роботу в рамках Спільної
ініціативи з питань електронної комерції: за
активної участі України підготовлено 8 “чистих” текстів
щодо відкритих державних даних, електронної
автентифікації та електронних цифрових підписів,
електронних контрактів, захисту споживачів у мережі
Інтернет, небажаних комерційних електронних
повідомлень (спаму), транспарентності, безпаперової
торгівлі та відкритого доступу до мережі Інтернет.
Оновлено 7 систематизованих переговорних текстів з
таких питань: вихідні коди комп’ютерних програм,
електронні транзакції, застосування мит до
електронних
передач
даних,
телекомунікації,
електронні рахунки, кібербезпека та локалізація даних;
взято участь (підготовлено матеріали, позиції):
–

у понад 250 засіданнях органів СОТ, а
саме: Генеральної ради СОТ, профільних
рад, комітетів СОТ та робочих груп,
зокрема,
з
питань
сільського
господарства,
санітарних
та
фітосанітарних заходів, технічних бар’єрів
у торгівлі, інвестицій, з питань прав
інтелектуальної
власності,
торгівлі
товарами, доступу до ринку, внутрішнього
регулювання послуг, спрощення процедур
торгівлі, мікро-, малих та середніх
підприємств, правил торгівлі, електронної
комерції, торгівлі та навколишнього
середовища, торгівлі послугами, а також у
засіданнях Органу з питань огляду
торговельної політики;

–

у 4 засіданнях органів ФАО, а саме: Ради
ФАО, Комітету з проблем сировини,
Комітету з всесвітньої продовольчої
безпеки, Європейської комісії з сільського
господарства;

–

у 6 заходах МРЗ, а саме: Глобальній
зерновій конференції - 2021, щорічній
Міжнародні зерновій конференції, 2-х
засіданнях сесій МРЗ та 2-х засіданнях
Адміністративного комітету;

–

у 8 засіданнях Ради Керуючих та Ради
Директорів Чорноморського банку торгівлі
та розвитку (ЧБТР);

–

у щорічних зборах ЧБТР;

–

у засіданні керуючих ЧБТР:
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–

у заходах в рамках Весняних та Щорічних
зборів Міжнародного валютного фонду та
Групи Світового банку.

ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ
НАЦІОНАЛЬНИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА
ВНУТРІШНЬОМУ ТА
ЗОВНІШНІХ РИНКАХ.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

продовжено дію 2 антидемпінгових заходів
щодо
імпорту
в
Україну
ламп
розжарювання електричних загального
призначення походженням із Киргизької
Республіки та плит деревоволокнистих
мокрого способу виробництва, твердих
походженням з Російської Федерації;
продовжено дію спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну сірчаної кислоти та
олеуму незалежно від країни походження
та експорту;
–

Забезпечено захист українських виробників на
внутрішньому ринку від проявів недобросовісного
та зростаючого імпорту:
проводилося
13
антидемпінгових
розслідувань щодо імпорту в Україну,
7 спеціальних розслідувань щодо імпорту
в Україну (незалежно від країни
походження та експорту), 2 перегляди
антидемпінгових заходів у зв’язку із
закінченням строку їх застосування, 3
проміжних перегляди антидемпінгових
заходів, 1 перегляд спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну незалежно від
країни походження та експорту, 1
перегляд рішення Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі від 23.04.2021 “Про
застосування спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну проводів незалежно від
країни походження та експорту”;
– за
результатами
проведення
антидемпінгових
та
спеціальних
розслідувань/переглядів
застосовано/
продовжено дію 10 заходів, зокрема:
застосовано 6 антидемпінгових заходів: щодо
імпорту в Україну поворотно-відкидних
пристроїв (механізмів) для віконних та
балконних дверних блоків походженням з
Турецької
Республіки;
цементу
походженням з Турецької Республіки;
теплоізоляційних матеріалів походженням
з Республіки Білорусь та Російської
Федерації; фанери походженням з
Республіки Білорусь; деревостружкових
плит походженням з Республіки Білорусь
та Російської Федерації; крохмалю
картопляного походженням з Республіки
Білорусь;
–

застосовано спеціальні заходи щодо імпорту в
Україну зрізаних свіжих троянд незалежно
від країни походження та експорту;

загалом за результатами проведених
торговельних
розслідувань
щодо
недобросовісного та зростаючого імпорту
Україною застосовується 34 заходи
торговельного захисту, у тому числі
30 антидемпінгових та 4 спеціальні
заходи);

Забезпечено захист прав та інтересів України на
зовнішніх ринках:
-

взято участь та представлено позицію
України у 14 торговельних розслідуваннях
на зовнішніх ринках, зокрема, ЄС, ЄАЕС,
Канади, США, Мексики, країн Перської
затоки, Пакистану, Таїланду, Індії;

-

вдалось покращити або зберегти доступ
українських товарів на ринок ЄАЕС
(сталеві цільнокатані колеса, арматура) та
на ринок країн Перської затоки
(металопродукція);

–

взято участь у 26 справах в рамках СОТ
та міжнародних договорів України у якості
позивача, відповідача або третьої
сторони. Відповідно до затверджених
Робочих процедур та Розкладу роботи
групи експертів Україна подала позиційні
документи у рамках 8 справ.

Забезпечено
державне
зовнішньоекономічної діяльності:

регулювання

–

з метою формування раціональної
структури експорту та імпорту товарів
згідно
із
міжнародними
нормами
затверджено переліки товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот
на 2022 рік;

–

продовжено дію заборони ввезення на
територію України деяких товарів, що
походять з Російської Федерації, до
1 січня 2023 року;
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–

продовжено
дію
запровадженого
спеціального мита на окремі товари
походженням з Російської Федерації, що
ввозяться на територію України, до
31 грудня 2022 року;

–

розроблено проект рішення Уряду
України, яким передбачається заборона
експорту деяких товарів з України до
Російської Федерації;

–

–

розроблено проект рішення Уряду
України, яким передбачається доповнення
переліку окремих товарів походженням з
Російської Федерації, що ввозяться на
територію
України
та
до
яких
запроваджене спеціальне мито;

–

наказом Мінекономіки утворено Робочу
групу щодо захисту економічних прав і
законних інтересів України, її суб’єктів
господарювання
у
відповідь
на
міжнародно-протиправні
діяння,
дискримінаційні та/або недружні дії,
затверджене положення про робочу групу
та її склад.

розроблено проект рішення Уряду
України, яким передбачається доповнення
переліку товарів, заборонених до
ввезення на територію України, що
походять з Російської Федерації;

В рамках реалізації Мінекономіки зовнішньоекономічної політики, забезпечення ефективності заходів
регулювання зовнішньоекономічної діяльності було надано наступні адміністративні послуги:
Результат адміністративної
послуги у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
ліцензії на експорт/ імпорт
товарів

спеціальні ліцензії на імпорт

разові (індивідуальні) ліцензії

зареєстровано представництв
іноземних суб'єктів
господарської діяльності
в Україні
висновки щодо продовження
строків розрахунків за
зовнішньоекономічними
операціями

Показник

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

оформлено (шт.)
надходження коштів
до бюджету
(тис. грн)
оформлено (шт.)

8

14

4

654

6,2

10,9

3,1

510,1

4

31

29

34

3,1

24,2

22,6

26,5

624

807

82

0

3 680,9

3 384,2

425,5

0

оформлено (шт.)

100

89

86

96

надходження коштів
до бюджету
(тис. грн)

6 557,5

4 981,8

181,5

281,2

оформлено (шт.)

880

219

251

213

надходження коштів
до бюджету
(тис. грн)
оформлено (шт.)
надходження коштів
до бюджету
(тис. грн)
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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

–

постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 12.05.2021 № 471 “Про затвердження
Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання
свідоцтва про призначення органу з
визначення
технічної
прийнятності,
розширення сфери призначення та внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України”;

–

постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 31.03.2021 № 282 “Про внесення змін до
Технічного регламенту безпечності іграшок”;

–

постанови
Кабінету
Міністрів
України
від 30.06.2021 № 671 “Про внесення змін у
додатки 3 і 4 до Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні”;

–

розпорядження Кабінету Міністрів України
від 22.09.2021 № 1145 “Про затвердження
плану заходів щодо розвитку системи
технічного регулювання на період до
2025 року”.

Забезпечено підготовку до укладення Угоди про
оцінку відповідності та прийнятність промислових
товарів (АСАА):
завершено першу фазу попередньої оціночної місії ЄС
щодо адаптації горизонтального та вертикального
законодавства інфраструктури якості України до актів
законодавства ЄС (червень 2021 року);
розпочато другу фазу попередньої оціночної місії ЄС
щодо готовності інституцій інфраструктури якості
України функціонувати за оновленим законодавством
на основі європейських норм і правил, в рамках якої
завершено оцінювання європейськими експертами
системи стандартизації та перший етап оцінювання
системи метрології України (вересень 2021 року);
отримано позитивну оцінку від експертів попередньої
оціночної місії ЄС щодо:
–

високого ступеня адаптації законодавства
України до законодавства ЄС (понад 85 %);

імплементації Україною європейського досвіду
у сфері стандартизації та ефективності
впровадження
європейської
системи– 3 квітня 2021 року Україна набула статусу
повноправного члена в Міжнародній організації
стандартизації на національному рівні.
законодавчої метрології (OIML).
Забезпечено прийняття:
Прийнято
487
національних
стандартів,
– Закону України від 05.11.2021 № 998-IX “Про гармонізованих
з
міжнародними
та
приєднання України до Конвенції про європейськими.
заснування
Міжнародної
організації
законодавчої метрології”;
–

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА
ЕКСПОРТУ Є ПРІОРИТЕТНИМИ ЗАВДАННЯМИ
УРЯДУ. ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ РЕАЛІЗОВАНІ
МІНЕКОНОМІКИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
ПЛАНІВ ДІЙ З ЇЇ ВИКОНАННЯ, ДЕРЖАВНОЇ
ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ,
ІНШИХ ЗАВДАНЬ УРЯДУ:
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ З
ІНШИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ
Проведено презентації щодо оцінки впливу
лібералізації режиму торгівлі між Україною і
Туніською
Республікою,
Йорданським
Хошимітським
Королівством,
підготовлених

Інститутом економічних досліджень та політичних
консультацій, за участю представників бізнесу і ЦОВВ.

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ
ЕКОНОМІКИ
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За ініціативи Мінекономіки розроблена та
функціонує Комунікативна платформа з технічного
регулювання в Україні.
Укладено Меморандум про взаєморозуміння між
Міністерством економіки України та Державним
бюро метрології Республіки Хорватія та
підготовлено 7 проектів міжнародних договорів
щодо співробітництва у сфері технічного
регулювання, стандартизації, метрології, оцінки
відповідності з відповідними органами країнторговельних партнерів України (Чехія, Катар, Кувейт,
Саудівська Аравія, Туреччина).

–

розширено 6 та скорочено 4 сфери
призначення органів з оцінки відповідності
для виконання як третьою стороною
певних завдань з оцінки відповідності,
визначених у відповідному технічному
регламенті;

–

створено 10 секторальних груп та
1 міжсекторальну групу призначених
органів з оцінки відповідності вимогам
відповідних технічних регламентів;

–

визначено 6 технічних секретаріатів
секторальних (міжсекторальних) груп
призначених органів з оцінки відповідності
згідно
з
відповідними
технічними
регламентами;

–

здійснено 7 базових, 3 повторних та
3 періодичних
відстеження
результативності регуляторних актів, звіти
про які розміщено на веб-сайті
Мінекономіки.

Мінекономіки є бенефіціаром та бере участь у таких
проектах технічної допомоги:
–

“Посилення інституційної спроможності
Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
шляхом
забезпечення
ефективного
функціонування
національної
інфраструктури якості в Україні”;

–

“Підтримка впровадження Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС у сфері
метрології”;

–

“Реалізація
експортного
потенціалу
виробничо-збутового
ланцюга
деревообробної галузі в Україні шляхом
зміцнення
інфраструктури
контролю
якості”;

–

“Застосування та імплементація Угоди про
асоціацію між ЄС та Україною у сфері
торгівлі”.

З метою створення сприятливого для бізнесу
інституційного середовища:
–

погоджено
17
проектів
регламентів та змін до них;

–

забезпечено
прийняття
постанови
Кабінету Міністрів України від 28.04.2021
№ 413 “Про внесення зміни до пункту 4
постанови Кабінету Міністрів України
від 29.07.2020 № 667”;

–

прийнято наказ Міністерства розвитку
економіки,
торгівлі
та
сільського
господарства
України
від 02.03.2021
№ 424 “Про затвердження Змін до
Порядку формування та ведення реєстру
призначених органів з оцінки відповідності
і визнаних незалежних організацій”,
зареєстровано в Мін’юсті від 19.03.2021 за
№ 348/35970;

–

прийнято
наказ
Мінекономіки
від 01.03.2021 № 416 “Про внесення змін
до Порядку формування та ведення бази
даних
про
технічні
регламенти”,
зареєстровано в Мін’юсті від 16.03.2021 за
№ 342/35964;

–

прийнято
наказ
Мінекономіки
від 28.07.2021 № 325 “Про уведення в
експлуатацію автоматизованої системи
“Технічні регламенти”.

В рамках формування та реалізації державної
політики у сфері оцінки відповідності:
–

прийнято постанову Кабінету Міністрів
України від 10.03.2021 № 195 “Про
внесення зміни до опису знака
відповідності технічним регламентам”;

–

прийнято постанову Кабінету Міністрів
України від 12.05.2021 № 471 “Про
затвердження Порядку видачі, відмови у
видачі, анулювання свідоцтва про
призначення органу з визначення
технічної прийнятності, розширення сфери
призначення та внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України”;

–

видано 76 свідоцтв та призупинено дію
11 свідоцтв про призначення органу з
оцінки відповідності для виконання як
третьою стороною певних завдань з оцінки
відповідності, визначених у відповідному
технічному регламенті;

технічних

В рамках участі у формуванні та реалізації
державної політики у сфері наукової та науковотехнічної діяльності прийнято наказ від 30.06.2021
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№ 163 “Про затвердження тематики наукових
досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок Міністерства економіки України на 20222024 роки”, який визначає тематику науково-дослідних

робіт за 21 напрямом у сферах стандартизації,
метрології, державного резерву, охорони праці,
ветеринарної медицини та виробництва алкогольних
напоїв.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЩОДО РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТА ВИВЕДЕННЯ НА
ЗОВНІШНІ РИНКИ ПРОДУКЦІЇ З ВИСОКОЮ
ЧАСТКОЮ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У 2021 РОЦІ
Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки
в тому числі Державна програма стимулювання економіки
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

кількість заходів
план
факт
38*
32
18**
10
7
7

% від плану
84
56
100

* - в тому числі 7 заходів, які не виконано у 2020 році
** - в тому числі 6 заходів, які не виконано у 2020 році

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ:
ДЕПАРТАМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ З ЕКСПОРТЕРАМИ
ТА ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ
ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У
СФЕРІ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ БАГАТОСТОРОННІХ ТА
ДВОСТОРОННІХ ТОРГОВЕЛЬНИХ УГОД
ДЕПАРТАМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕПАРТАМЕНТ КООРДИНАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ
ПОЛІТИКИ
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МОБІЛІЗАЦІЯ ДОДАТКОВИХ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА
ОСНОВІ ЗАОХОЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ
Показник, одиниця виміру

2018 рік 2019 рік 2020 рік
(звіт)
(звіт)
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)

питома
вага
валового
нагромадження
основного капіталу (ВНОК) у валовому
внутрішньому продукті, %

17,7

17,6

13,4

23

12,4

ВНОК, % до попереднього періоду

16,6

11,7

-21,3

в середньому на
13,3 щорічно

7,5

чистий притік ПІІ, млрд. дол. США

4,9

5,2

-0,1

2,5–3

6,7

ступінь зносу основних засобів, %

60,6

56,9

58,5

43

189

187

192

193

193

96

91

98

98

86

кількість
проектів
державно-приватного
партнерства, од.
відсоток вибірки державних капітальних
вкладень
для
реалізації
державних
інвестиційних проектів, %

н. д.
(вересень 2022 р.)

* – розрахунки Мінекономіки на базі квартальної звітності Держстату.

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Фактичне значення показника чистого притоку прямих іноземних інвестицій у 2021 році
становило 6,7 млрд дол. США, проти відтоку 0,1 млрд дол. США у 2020 році. Зазначене зростання прямих
іноземних інвестицій вже на сьогодні наблизилась до планових показників 2023 року.
Кількість проектів державно-приватного партнерства у 2021 році склала заплановані 193 од,
що на 1 проект більше ніж у 2020 році, та на 6 проектів більше порівняно з 2019 роком.
Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило суверенний кредитний
рейтинг України до B3 зі стабільним прогнозом. Україна піднялась в рейтингу довгострокового емітента
та пріоритетних незабезпечених зобов’язань Уряду після підписання нової програми з МВФ Stand-bу.
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгострокові та
короткострокові рейтинги України в іноземній та національній валютах на рівні "В/В". Прогноз
стабільний.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings покращило прогноз довгострокового рейтингу
дефолту емітента в іноземній валюті України зі стабільного на позитивний, підтвердивши сам
рейтинг на рівні "B".
У 2021 році відповідно до вимог бюджетного законодавства Мінекономіки здійснено заходи
щодо допущення до участі у відборі Міжвідомчою комісії з питань державних інвестиційних проектів
64 державних інвестиційних проектів, які подані головними розпорядниками бюджетних коштів для
фінансування з державного бюджету на основі повної інформації про майбутні витрати на їх реалізацію на 3
роки за рахунок державних капітальних вкладень. Сформовано Перелік таких проектів з потребою коштів на
плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів
за сферами та подано разом із відповідними матеріалами Міжвідомчій комісії.
ЗВІТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021 РОЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ | 61

Результати впровадження нової системи управління державними інвестиційними проектами
2017
2018
2019
2020
2021
Показник, одиниця виміру
(звіт)
(звіт)
(звіт)
(звіт)
(звіт)
Кількість державних інвестиційних проектів, які розглянуто для
51
55
62
66
69
участі у відборі на наступні 3 роки
Кількість державних інвестиційних проектів, які допущено для
участі у відборі на наступні 3 роки на основі повної інформації про
40
46
54
56
64
майбутні витрати на їх реалізацію
Кількість проектів, які на підставі рішення попереднього року
Міжвідомчої комісії з державних інвестиційних проектів, отримали
20
13
34
17
36
державні капітальні вкладення у державному бюджеті на рік
Загальна потреба у державних капітальних вкладеннях для
46,2
60,1
155,2 106,5 86,12
реалізації відібраних проектів, млрд. гривень
Обсяг державних капітальних вкладень на реалізацію державних
1564 1756,7 2300,6 1219,8 4040
інвестиційних проектів, млн. гривень
Вибірка коштів на кінець року, млн. гривень
1600
1800 2539,4 1197,1 3477,1
Вибірка коштів на кінець року, у відсотках від виділених
84
96,3
91
98
86
асигнувань
Забезпечено впровадження нових підходів з підготовки, оцінки, відбору для здійснення
державних капітальних вкладень, що свідчить про щорічне збільшення кількості проектів, які
допущені до участі у відборі (з 40 проектів у 2017 році до 64 – у 2021 році) завдяки активним діям
Мінекономіки та на виконання послідовних кроків Плану реалізації Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017-2020 роки.
У 2021 році державним бюджетом було передбачено реалізацію 36 державних інвестиційних
проектів в обсязі 4,04 млрд. грн., з яких 2,5 млрд. грн. заплановано для реалізації проектів у медичній
сфері.
Також, завдяки впровадженню з 2016 року системи моніторингу щодо реалізації державних
інвестиційних проектів та виявлення протягом року проектів з високим ризиком невиконання бюджетних
призначень забезпечено високий рівень вибірки державних капітальних вкладень на кінець бюджетного
періоду шляхом перерозподілу державних капітальних вкладень Міжвідомчою комісією з питань державних
інвестиційних проектів.
Так, протягом жовтня-грудня 2021 року на підставі рішень Міжвідомчої комісії за результатами
проведеного моніторингу було розроблено Мінекономіки та прийнято 3 рішення Уряду стосовно
перерозподілу (передачі) державних капітальних вкладень між державними інвестиційними проектами, з
метою забезпечення вибірки державних капітальних вкладень у повному обсязі. Однак, головними
розпорядниками коштів не було вчасно подано відповідні документи до Мінекономіки та Мінфіну для
забезпечення відкриття бюджетних програм для отримання відповідного фінансування. У зв’язку із чим
вибірка коштів у 2021 році склала 86 %.
Незважаючи на певні позитивні тенденції щодо покращення кредитної та інвестиційної
привабливості України, що сприяло як притоку прямих іноземних інвестицій, так і зростанню
внутрішній капітальних вкладень, у 2021 році не вдалось переломити тенденцію скорочення ВНОК як
частики у ВВП. Серед причин: недостатня участь банківської системи у кредитуванні інвестиційних
проектів в умовах збереження високих інвестиційних ризиків на тлі появи нових штамів
коронавірусу; загострення ризиків повномасштабної війни з РФ наприкінці року.
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ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
СФЕРА ДЕРЖАВНОПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Забезпечено створення умов для зростання обсягу
залучених інвестицій для модернізації і створення
нової інфраструктури та надання якісних
суспільно значущих послуг. Верховною Радою
України 15.02.2022 прийнято Закону України "Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
врегулювання бюджетних відносин під час реалізації
договорів, укладених в рамках державно-приватного
партнерства, у тому числі концесійних договорів"
(реєстр.
№ 5090,
21.02.2022
законопроект
направлено на підпис Президентові України).
Визначено загальні засади проведення аналізу
ефективності здійснення державно-приватного
партнерства, основні етапи проведення аналізу
ефективності, направлені на забезпечення органами
виконавчої
влади
та
органами
місцевого
самоврядування об’єктивної оцінки пропозицій про
здійснення державно-приватного партнерства та
проведення якісного аналізу їх ефективності (наказ
Мінекономіки
від
14.12.2021
№ 1067
“Про
затвердження Методики аналізу ефективності
здійснення державно-приватного партнерства”,
зареєстровано
в
Мін'юсті
31.01.2022
за
№ 109/37445).
Державною організацією "Агенція з питань
підтримки державно-приватного партнерства”
(далі – Агенція ДПП) за підтримки Міжнародної
фінансової корпорації (IFC) та Глобального
інфраструктурного фонду (Global Infrastructure
Facility):
Підготовлено 8 концептуальних записок щодо
здійснення
державно-приватного
партнерства
(Агенцією ДПП за підтримки IFC):

ЗРОСТАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОС
ТІ ЕКОНОМІКИ ЧЕРЕЗ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
ВЕЛИКИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ

Внесено до портфелю інвестиційних проектів
ДУ "ЮКРЕЙНІНВЕСТ” 29 компаній з новими
інвестиційним проектами на загальну суму
2 337,5 млн. дол. США, крім того:


оновлено та удосконалено 24 інвестиційні
тизери регіонів;



розроблено
спільно
з
Держгеонадра
Інвестиційний
атлас
надрокористувача
(переклад інформаційних матеріалів щодо
26 об’єктів);



вирішено за сприяння ДУ "ЮКРЕЙНІНВЕСТ”
проблемні питання 38 іноземних інвесторів, що
дозволило
розблокувати
реалізацію
інвестиційних проектів на загальну суму понад
460 млн. дол. США;



проведено
другий
щорічний
форум
UkraineInvest "Make in UA”, який слугує
ефективною платформою для представлення
інвестиційного потенціалу України у світі.

СФЕРА ДЕРЖАВНИХ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
удосконалено вимоги та процедури до відбору
державних інвестиційних проектів, а також
збільшення частки державних інвестиційних
проектів
з
позитивною
фінансовою
та
економічною віддачею (постанови Кабінету
Міністрів України від 07.04.2021 № 312, від 23.06.2021
№ 646 та від 24.11.2021 № 1215 "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня
2015 р. № 571");
реалізовано державну підтримку інвестиційних
проектів шляхом визначення механізму ввезення на
митну територію України в митному режимі імпорту та
цільового
використання
нового
устаткування
(обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що
ввозяться інвестором із значними інвестиціями
виключно для власного використання при реалізації
інвестиційного проекту із значними інвестиціями на
виконання спеціального інвестиційного договору
(постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.2021
№ 860).
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ОДНИМ ІЗ МЕХАНІЗМІВ
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Є ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ
створено механізми державного стимулювання
облаштування та функціонування індустріальних
парків, а також розвитку господарської діяльності
в їх межах. Верховною Радою України прийнято Закон
України від 07.09.2021 № 1710-ІХ "Про внесення змін
до Закону України "Про індустріальні парки" та деяких
інших законодавчих актів України щодо залучення
інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом
стимулювання створення індустріальних парків").
З метою реалізації Закону Урядом затверджені
Порядок розгляду документів про включення
індустріального (промислового) парку до Реєстру
та відповідний Порядок ведення Реєстру
(постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2022
№ 25 та № 27).
До Реєстру індустріальних (промислових) парків
включено 52 індустріальні парки, в тому числі
протягом 2021 року – 7 індустріальних парків.
Довідково: для трьох індустріальних парків,
включених до Реєстру, було профінансовано
роботи з будівництва інфраструктури за
рахунок
коштів
державного
фонду
регіонального розвитку.

У СФЕРІ ЕКОІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
у 2021 році було організовано та проведено
семінари, міжнародні онлайн-тренінги щодо
впровадження моделі еко-індустріального парку як
ефективного інструменту досягнення цілей
сталого розвитку та підвищення обізнаності
бізнес-середовища про всі переваги роботи в
індустріальному парку.
Крім того утворено міжвідомчу робочу групу з питань
впровадження політики розвитку еко-індустріальних
парків (наказ Мінекономіки від 05.05.2021 № 911).
Проведено 2 засідання вказаної Міжвідомчої робочої
групи, на яких було затверджено Дорожню карту із
впровадження політики розвитку еко-індустріальних
парків.
Також у 2021 році Мінекономіки та Організація
Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)
продовжують реалізовувати проект технічної допомоги
"Глобальна програма еко-індустріальних парків в
Україні: реалізація на місцевому рівні" (реєстраційна
картка проекту (програми) № 4485), який має сприяти
запровадженню принципів циркулярної економіки
(підвищенню продуктивності використання ресурсів,
створення закритих циклів використання ресурсів і
відходів, які здатні покращити економічні, екологічні та
соціальні якості бізнесу, сприятиме залученню
інвестицій до регіону.

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ МІНЕКОНОМІКИ В
РАМКАХ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ПЛАНІВ ДІЙ З ЇЇ
ВИКОНАННЯ, ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ
СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ, ІНШИХ
ЗАДАНЬ УРЯДУ:
УДОСКОНАЛЕНО
ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
Визначено механізм проведення концесійного
конкурсу та конкурентного діалогу в електронній
торговій системі, що дозволить проводити концесійні
конкурси в електронному форматі. Крім того, така
можливість буде реалізована вперше саме в Україні
(постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2021
№ 909).

СТВОРЕНО СПРИЯТЛИВІ
УМОВИ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ
ЗНАЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В
ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
("ІНВЕСТИЦІЙНІ НЯНІ")
Створено механізм державної підтримки як
вітчизняних, так і іноземних інвесторів, що
реалізують інвестиційні проекти – "інвестиційні
няні" (Закон України від 17.12.2020 № 1116-ІХ "Про
державну підтримку інвестиційних проектів із
значними інвестиціями в Україні"), який дозволить
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залучити в економіку України стратегічних інвесторів,
підвищить інвестиційну привабливість України, а також
сприятиме
зростанню
конкурентоспроможності
економіки.

– затвердження методології розрахунку обсягу
державної
підтримки
для
реалізації
інвестиційного проекту із значними інвестиціями
(постанова Кабінету Міністрів України від
28.07.2021 № 819);

Для практичної реалізації закону про "інвестиційні
няні” ухвалено низку підзаконних актів щодо:

– затвердження порядку ведення та переліку
відомостей, що вносяться до реєстру
інвестиційних проектів (постанова Кабінету
Міністрів України від 04.08.2021 № 805);

– визначення уповноваженої установи на
здійснення супроводу заявника та інвестора із
значними інвестиціями у підготовці та реалізації
інвестиційного проекту із значними інвестиціями,
а саме "Офіс із залучення та підтримки
інвестицій” (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17.02.2021 № 133);
– затвердження вимог до оформлення та змісту
техніко-економічного
обґрунтування
інвестиційного проекту із значними інвестиціями
(постанова Кабінету Міністрів України від
19.05.2021 № 515);
– затверджено порядок взаємодії з обласними
державними
адміністраціями,
органами
місцевого самоврядування, заявниками та
інвесторами (постанова Кабінету Міністрів
України від 23.06.2021 № 647);
– затвердження обов’язкових критеріїв щодо
фінансової
спроможності
заявника,
які
дозволять потенційним інвесторам попередньо
належним чином оцінити свою фінансову
спроможність для реалізації інвестиційних
проектів із значними інвестиціями (постанова
Кабінету Міністрів України від 23.06.2021
№ 648);
– визначення порядку розрахунку загального
обсягу державної підтримки (постанова
Кабінету Міністрів України від 07.07.2021
№ 714);

– вносяться зміни до вимог техніко-економічного
обґрунтування інвестиційного проекту із
значними інвестиціями та вимог до заявника
щодо фінансової спроможності для реалізації
інвестиційного проекту із значними інвестиціями
(постанова Кабінету Міністрів України від
13.12.2021 № 1311).

ВРЕГУЛЬОВАНО НА
ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ
МЕХАНІЗМ ВІДБОРУ
ІНФРАСТРУКТУРНИХ
ПРОЕКТІВ, ЯКІ
ФІНАНСУЮТЬСЯ ТА/АБО
ВИТРАТИ ЯКИХ
РЕФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА
РАХУНОК КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Порядок відбору інфраструктурних проектів, які
відповідно до абзацу другого частини другої статті 17
Закону України "Про ринки капіталу та організовані
товарні ринки” фінансуються та/або витрати яких
рефінансуються за кошти державного бюджету,
затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 17.11.2021 № 1245.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
У 2021 РОЦІ
Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки
в тому числі Державна програма стимулювання економіки
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

кількість заходів
план
факт
8*
7
4**
2
3
2

% від плану
88
50
67

*- в тому числі 2 заходи, які не виконано у 2020 році
** - в тому числі 1 захід, який не виконано у 2020 році

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ –
ДЕПАРТАМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА
РОЗВИТКУ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ
КОНКУРЕНТНИХ
ВИРОБНИЦТВ
Показник, одиниця виміру
приріст/зниження
обсягу
промислової продукції, %

виробництва

частка валової доданої вартості виробництва з
використанням
технологій
високого
та
середньовисокого рівня у структурі валової
доданої вартості в цілому в економіці, %
приріст/зниження обсягу виробництва продукції
машинобудування, %

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

2021 рік
(звіт)
1,9

3,0

-0,5

-4,5

в
середньому
на 4,5 – 7,5
щорічно

3,1

2,9

2,3

8,5

-17,6

в
середньому
на 7 – 10
щорічно

12,4

-2,2

н. д.
(грудень
2022 р.)

8,5

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
У 2021 році порівняно із 2020 роком індекс промислової продукції становив 101,9%, у тому числі у
добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 101,4 %, переробній – 102,4 %, постачанні електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря – 100,8 %.
Зростання у добувній промисловості (проти падіння 3,0 % у 2020 році) спостерігалося на тлі
приросту добування вугілля (7,0 % у 2021 році проти падіння 13,7 % у 2020 році) та виснаження ресурсної бази
у добуванні природного газу та нафти ( падіння 2,2 % проти 1,9 % у 2020 році).
Позитивну динаміку переробної промисловості (проти падіння на 5,9 % у 2020 році) формували
машинобудування (зростання на 8,5 % у 2021 р. проти скорочення на 17,6 % у 2020 році), металургійне
виробництво, виробництво готових металевих виробів (приріст 5,8 % проти скорочення 8,7 %
у 2020 році), виробництво електричного устаткування (приріст 19,3 % проти скорочення 0,9 % у 2020
році), виробництво меблів, ремонту та монтажу (9,9 % проти скорочення 10,4 %). При цьому негативну
динаміку формувало виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (5,4 % проти скорочення
на 0,8 % відповідно), падіння у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,1 % у 2021 році проти
зростання 5,1 % у 2020 році) та у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів (2,6 % у 2021 році проти 3,0 % у 2020 році).
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Індекси промислової продукції, %
2020

Промисловість

2021

95,5
за видами діяльності

101,9

Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
97,0
Переробна промисловість
94,1
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря
99,1
за основними промисловими групами
Товари проміжного споживання
96,6
Інвестиційні товари
79,5
Споживчі товари короткострокового
використання
99,0
Споживчі
товари
тривалого
використання
98,1
Енергія
97,6

101,4
102,4
100,8
106,1
105,6
95,4
117,0
100,2

ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
ВІДНОВЛЕННЯ
ВІТЧИЗНЯНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

оновлено перелік вітчизняної техніки та
обладнання для агропромислового комплексу,
вартість яких частково компенсується за рахунок
бюджетних коштів (наказ Мінекономіки від 17.08.2021
№ 426 (в редакції наказу від 30.11.2021 № 978)), що
дозволило збільшити кількість підприємств виробників
сільськогосподарської техніки та обладнання до 209 та
розширити номенклатуру продукції. Наразі перелік
налічує 17 041 одиниці сільгосптехніки та обладнання;
здійснено заходи, спрямовані на реалізацію
програми
часткової
компенсації
вартості
вітчизняної сільськогосподарської техніки та
обладнання. У 2021 році за бюджетною програмою
"Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за
напрямом
"часткова
компенсації
вартості
сільськогосподарської
техніки
та
обладнання
вітчизняного
виробництва"
Мінекономіки
профінансовано 189,4 млн. грн. відповідно до реєстрів
наданих уповноваженими банківськими установами за
грудень 2020 року та січень-березень 2021 року.
Зазначеною державною підтримкою скористалися
1833
сільгосптоваровиробників,
які
придбали
2846 одиниць техніки та обладнання вітчизняного
виробництва на суму 909,62 млн. грн. (з ПДВ). Обсяги

фінансування
та
переліки
(реєстри)
сільгосптоваровиробників - одержувачів часткової
компенсації за період грудень 2019 року – березень
2021 року розміщено на веб-сайті Мінагрополітики.
Довідково: У зв'язку з прийняттям постанови
Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 124
"Деякі питання діяльності центральних органів
виконавчої влади" повноваження Мінекономіки в
аграрній сфері передано до Мінагрополітики.
Згідно із Законом України від 15.04.2021 № 1393IX "Про внесення змін до додатків № 3 та № 4
Закону України "Про Державний бюджет України
на 2021 рік" виключені видатки для Мінекономіки
за бюджетною програмою КПКВК 1201150
"Фінансова
підтримка
сільгосптоваровиробників" (у рамках якої
надавалася часткова компенсація вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва). Одночасно, у
додатку № 3 Державного бюджету України на
2021 рік включені видатки за бюджетною
програмою
КПКВК
2801580
"Фінансова
підтримка
сільгосптоваровиробників".
Розпорядником коштів за вказаною програмою є
Мінагрополітики.

Мінекономіки в межах компетенції забезпечено
перевірку ступеня локалізації виробництва техніки і
обладнання, а також формування і затвердження
переліку вітчизняної техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, вартість яких частково
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компенсується за рахунок бюджетних коштів. Зокрема,
доповнено
Перелік
посівними
комплексами,
агрегатами та аплікаторами для внесення рідких
мінеральних
добрив,
зерноочищувальними
сепараторами, технологічним обладнання для
комбікормових заводів та елеваторних комплексів,
обладнанням для хімічного захисту рослин,
зрошувальним, іригаційним та насосним обладнанням,
зерносушарками та теплогенераторами, ваговим
обладнанням для зважування сільгосппродукції,
напівпричепами,
ґрунтообробною
технікою,
обладнанням для утримання ВРХ та свиней тощо;
удосконалено порядок визначення ступеня
локалізації
виробництва
підприємствами
вітчизняного
машинобудування
для
агропромислового комплексу вітчизняної техніки і
обладнання для агропромислового комплексу
(постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2021
№ 1092), що сприятиме інноваційному розвитку
машинобудування для агропромислового комплексу,
зокрема
налагодженню
власного
серійного
виробництва сучасної самохідної техніки для захисту
та живлення рослин (самохідних обприскувачів) з
застосуванням вітчизняної елементної бази та
комплектувальних виробів, забезпечить залучення
приватних
фінансових
ресурсів
у
сільгоспмашинобудування,
удосконаленню
встановлення
показників
ступеня
локалізації
виробництва
техніки
і
обладнання
для
агропромислового комплексу, та створить законодавчі
умови для збільшення номенклатури вітчизняної
техніки і обладнання, які реалізовуватимуться
сільськогосподарським товаровиробникам на умовах
часткової компенсації за рахунок бюджетних коштів;
приведено строки надання на ринку лакофарбової
продукції, яка не відповідає вимогам максимально
граничних значень ЛОС, у відповідність до вимог
Директиви 2004/42/ЄС та маркування підкатегорій
лакофарбової продукції відповідно до Директиви
2004/42/ЄС (наказ Міністерства економіки України від
19.08.2021 № 444 "Про внесення змін до Технічного
регламенту щодо обмеження викидів летких

органічних сполук унаслідок використання органічних
розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель
та ремонту колісних транспортних засобів"), що
дозволило привести національне законодавство до
вимог Директиви 2004/42/ЄС;
забезпечено проведення на постійній основі
моніторингу потужностей вітчизняних підприємств з
виробництва засобів індивідуального захисту;
щоденний моніторинг цін на основні соціально значущі
товари за переліком, визначеним Мінекономіки;
моніторинг декларування зміни роздрібних цін на
товари, що мають істотну соціальну значущість, і
товарів протиепідемічного призначення, що необхідні
для запобігання поширенню епідемій, пандемій,
коронавірусної хвороби. Аналіз даних моніторингу
дозволяє відслідкувати цінову динаміку як на
загальнодержавному, так і регіональних ринках
соціально значущих товарів та засобів індивідуального
захисту. На підставі результатів такого аналізу
з’ясовуються причини формування тих чи інших
цінових тенденцій та напрацьовуються відповідні
заходи реагування. Інформаційно-аналітичні довідки
щодо моніторингу цін на соціально значущі товари
щотижнево (52 довідки на рік) надаються Кабінету
Міністрів України та керівництву Мінекономіки;
здійснено заходи, спрямовані на реалізацію
концепції "Індустрія 4.0” в Україні, у тому числі
запровадження
корпоративних
стратегій
цифровізації та переходу до Індустрії 4.0,
проведення інформаційних кампаній щодо
впровадження
та
поширення
принципів
"Індустрії 4.0”:
– прийнято постанову Кабінету Міністрів України
від 21.07.2021 № 750 "Щодо сприяння
впровадженню
технологічного
підходу
"Індустрія 4.0" в Україні", спрямовану на
визначення стану інноваційних процесів в
Україні та ЄС, вивчення кращих практик ЄС
щодо реалізації принципів Індустрії 4.0 для
підприємств із залученням науковців і
підтримки на державному рівні.
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РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ Є
ПРІОРИТЕТНИМ ЗАВДАННЯМ УРЯДУ.
ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ РЕАЛІЗОВАНІ
МІНЕКОНОМІКИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ
ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
ПЛАНІВ ДІЙ З ЇЇ ВИКОНАННЯ, ДЕРЖАВНОЇ
ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ,
ІНШИХ ЗАДАНЬ УРЯДУ:
ЗДІЙСНЕНО НИЗКУ ЗАХОДІВ,
СПРЯМОВАНИХ НА
ПОГЛИБЛЕННЯ
СПІВРОБІТНИЦТВА З НАТО В
РАМКАХ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОТЕХНІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА У
2021 РОЦІ

Забезпечено співпрацю Мінекономіки з НАТО у
рамках спільних робочих груп Україна-НАТО
спеціального спрямування (СРГ).
Довідково: У рамках діяльності СРГ з метою
отримання консультативно-дорадчої допомоги
з боку НАТО для вирішення питань економіки
безпеки і оборони забезпечено участь
представника Мінекономіки у 30-му засіданні
Спільної робочої групи Україна-НАТО з
оборонно-технічного співробітництва (СРГО).
В рамках секції “Оборонна політика: економічні
та промислові аспекти” учасникам засідання
було презентовано розроблений Мінекономіки
законопроект “Про здійснення іноземних
інвестицій у суб’єкти господарювання, що
мають стратегічне значення для національної
безпеки України”. Експертів НАТО ознайомлено
з метою та алгоритмом його розроблення,
ключовими позиціями та станом опрацювання,
а також щодо необхідності здійснення в Україні
механізму перевірки та моніторингу прямих
іноземних
інвестицій
у
суб’єкти
господарювання стратегічного значення.
Для участі представника Мінекономіки у 31-му
засіданні СРГО, що відбудеться у 2022 році,
підготовлено доповідь та презентаційні
матеріали стосовно результатів опитування
українських експертів та експертів НАТО,
проведеного Мінекономіки у другій половині

2021 року, щодо ризиків/загроз/викликів, які
можна визначити на всіх етапах скринінгу
впливу іноземних інвестицій у стратегічні
суб’єкти на національну безпеку (у попередні
роки Мінекономіки ініціювало у СРГО окрему
секцію для розгляду питань економіки безпеки і
оборони “Оборонна політика: економічні та
промислові аспекти”, що стало невід’ємною
частиною порядку денного СРГО).
Забезпечено участь у 2021 році у спільних із НАТО
заходах з реформування ОПК.
Довідково: представник Мінекономіки взяв
участь у Семінарі з розвитку ОПК України за
участю експертів МС НАТО та виступив з
доповіддю “Інвестиції в оборонні підприємства
через позабюджетні джерела фінансування:
можливості/виклики/ризики”.
Інші інструменти співпраці з НАТО у 2021 році:
– з метою розвитку (реформування) національної
системи управління життєвим циклом оборонної
продукції щодо її приведення у відповідність до
стандартів Альянсу та міжнародних організацій у
рамках Групи з управління життєвим циклом
(LCMG) і підпорядкованих їй структур, а також
Конференцій НАТО з питань управління
життєвим циклом, протягом 2021 року
представники Мінекономіки взяли участь у ряді
засідань Групи з управління життєвим циклом
Конференції національних директорів з
озброєння НАТО;
Довідково: за результатом участі у засіданнях
Групи LCMG з боку Мінекономіки:
– забезпечено виступ із презентацією щодо
результатів 4-го Семінару з реформування
національного ОПК за участю експертів
Альянсу, проведеного 01.12.2020 Мінекономіки
спільно
із
Державним
концерном
“Укроборонпром”;
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– забезпечено
виступ
із
презентацією
“Управління життєвим циклом в Україні-2020:
інструменти та дискусійні платформи”.
А також проведено брифінг щодо:
– стану підготовки розробленого Українською
стороною Англійсько-Українського глосарію
термінів і скорочень в сфері управління
витратами протягом життєвого циклу
оборонної продукції, що використовуються в
експертному середовищі НАТО (проект
глосарію
наразі
доопрацьовується
українськими експертами відповідно до рішень,
прийнятих на п’ятому засіданні Міжвідомчої
експертної
групи
з
координації
співробітництва України з НАТО у сфері
економічної безпеки, що відбулося 04.11.2021);
– проекту Концепції створення системи
управління життєвим циклом озброєння та
військової техніки (за стандартами НАТО);
– розробленого
Мінекономіки
для
розповсюдження серед експертів НАТО
опитування щодо ризиків/загроз/викликів, які
можна визначити на всіх етапах скринінгу
впливу іноземних інвестицій у стратегічні
суб’єкти на національну безпеку.
Наразі опитування завершено. За його
результатом підготовлено презентаційні
матеріали для виступу на 31-му засіданні
СРГО (дата уточнюється).
За результатом участі представника
Мінекономіки у засіданні Робочої групи 3 з
питань вартості Групи управління життєвим
циклом озброєнь КНДО обговорено план
подальшої діяльності Робочої групи 3 та
кроків, які необхідно здійснити з метою
доопрацювання окремих розділів проекту
нового стандартизованого документу НАТО
“Загальна методологія НАТО з оцінки
витрат/вартості життєвого циклу озброєння
та військової техніки”. Остаточна редакція
зазначеного документу була затверджена під
час засідання, що відбулося у жовтні 2021 року.
Також, представником Мінекономіки взято
участь у підготовці навчального курсу
Освітньої програми з управління ресурсами.
– забезпечено участь представників Мінекономіки
в
Засіданні
Конференції
національних
директорів з озброєння (КНДО) за участю
держав-партнерів у форматі Платформи
операційної взаємосумісності;
Довідково: у ході засідання взято участь в
обговоренні питань щодо:

а) узгодження стану та подальших кроків
оборонно-технічного співробітництва з НАТО
у рамках імплементації положень Дорожньої
карти;
б) отримання консолідованої позиції сторін
щодо розширення співпраці у рамках
багатонаціональних проектів Концепції НАТО
Розумна оборона, партнерств Агенції НАТО з
підтримки та постачання;
в) узгодження порядку подальшої реалізації
Трастових фондів Альянсу, започаткованих на
підтримку обороноздатності України.
– у 2021 році Мінекономіки вперше долучилося до
пленарного засідання Промислово-дорадчої
групи НАТО (NIAG).
Довідково: під час заходу представником
Мінекономіки проведено презентацію щодо
здійснених Міністерством заходів в контексті
запровадження в Україні механізму здійснення
скринінгу міжнародних інвестицій, які мають
стратегічне значення для безпеки держави.
Також, був презентований розроблений
Мінекономіки для розповсюдження серед
експертів
НАТО
опитувальник
щодо
ризиків/загроз/викликів, які можна визначити на
всіх етапах скринінгу впливу іноземних
інвестицій у стратегічні суб’єкти на
національну
безпеку.
Спільноту
NIAG
запрошено взяти участь в опитувальнику.
Наразі опитування завершено. За його
результатом підготовлено презентаційні
матеріали для виступу на 31-му засіданні
СРГО (дата уточнюється).

ЗАБЕЗПЕЧЕНО ПІДТРИМКУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУР
В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
КОНТРОЛЮ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ
ПЕРЕДАЧАМИ ТОВАРІВ
ВІЙСЬКОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА
ПОДВІЙНОГО
ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ
СТВОРЕНО УМОВИ ДЛЯ
АКТИВІЗАЦІЇ ЕКСПОРТУ
ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Це сприятиме впровадженню системи електронного
ліцензування "Stratlink", що дозволить скоротити час
оформлення дозвільних процедур та знизить ризик
корупційних правопорушень; спрощенню виходу
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українських
виробників
товарів
військового
призначення на зовнішній ринок озброєння, що
дозволить підвищити експортний потенціал країни та
збільшити частку України на світовому ринку зброї:

–
надано повноваження на право
здійснення експорту та імпорту товарів
військового призначення для 27 підприємств,
з яких 22 – приватні (прийнято 10 актів
Кабінету Міністрів України).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ ТА РОЗВИТКУ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ
ВИРОБНИЦТВ У 2021 РОЦІ
Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки
в тому числі Державна програма стимулювання економіки
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

кількість заходів
план
факт
19*
7
5**
3
4
2

% від плану
37
60
50

* - в тому числі 10 заходів, які не виконано у 2020 році
** - в тому числі 3 заходи, які не виконано у 2020 році

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ:
ДИРЕКТОРАТ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ,
ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ БЕЗПЕКИ
І ОБОРОНИ
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ
АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ, НАУКОВОТЕХНІЧНИХ
(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ)
РОЗРОБОК, НАРОЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ШЛЯХОМ
СТИМУЛЮВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Показник, одиниця виміру

2018 рік
(звіт)

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(звіт)

2021 рік
(план)

частка витрат на виконання наукових і науковотехнічних робіт у ВВП, %

0,47

0,43

0,41

1,5

субіндекс
"впровадження
інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ)” у глобальному
індексі конкурентоспроможності, місце

77

78

н. д.*

50

н. д.*

глобальний інноваційний індекс, місце

43

47

45

43

49

частка реалізованої інноваційної продукції в
обсязі промислової продукції, %

0,9

–

1,9

5,0

(липень
2022 р.)

100,3

в
середньому
на 3,5
щорічно

темпи зростання продуктивності праці, %

102,2

101,8

2021 рік
(звіт)
н. д.
(травень
2022 р.)

н. д.

105,4

* – Джерело: https://bit.ly/2N1WsQ2 – у Global Competitiveness Report 2021 відсутні рейтинги країн у розрізі традиційних 12 складових глобального індексу
конкурентоспроможності. Натомість, зазначений Звіт є спеціальним виданням, присвяченим розробленню пріоритетів відновлення після кризи, спричиненої
пандемією COVID-19, та шляхам трансформації до нових економічних систем, що об’єднані за напрямами "продуктивність", "люди" та "планета".

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ТА
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ПОКАЗНИКІВ
РЕЗУЛЬТАТІВ
У 2021 році Україна погіршила свою позицію на 4 пункти у рейтингу Глобального індексу
інновацій посівши 49 місце серед 132 країн світу (у 2020 році – 45 місце серед 131 країн світу). Україна
набрала 35,6 балів зі 100 (порівняно з Глобальним інноваційним індексом 2020 року – набрала 37,4 балів зі 100).
Погіршення позиції обумовлено погіршенням позицій декілька складових рейтингу України, зокрема: людський
капітал та дослідження – 44 позиція (– 5 позицій); R&D – 58 позиція (– 14 позицій); знання та технології – 33
позиція
(–
8
позицій);
створення
знань
(патенти
та
винаходи)
–
27
позиція
(–4 позицій); креативність – 48 позиція (–4 позицій).
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ЗАХОДИ, РЕАЛІЗОВАНІ
МІНІСТЕРСТВОМ У 2021 РОЦІ ЗА
СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ
У національному законодавстві з питань правової
охорони промислової власності запроваджено
європейські стандарти охорони винаходів, корисних
моделей,
торговельних
марок,
географічних
зазначень,
промислових
зразків,
на рівні
передбаченому Угодою про асоціацію.
Також, затверджено:
– Правила складання, подання та проведення
експертизи
заявки
на
реєстрацію
географічного зазначення (наказ Мінекономіки
від 12.03.2021 № 536, зареєстровано в
Мін'юсті від 18.05.2021 за № 649/36271);
– Вимоги
до
специфікацій
товарів
із
географічними зазначеннями та до процедури
їх погодження (наказ Мінекономіки від
12.04.2021 № 743, зареєстровано в Мін'юсті
від 26.04.2021 за № 552/36174).

МІЖНАРОДНЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
Врегульовано питання щодо участі України в Угоді
про співробітництво у сфері правової охорони й
захисту інтелектуальної власності в рамках СНД,
шляхом виходу із зазначеної Угоди (Закон України
від 15.06.2021 № 1545-IX "Про вихід з Угоди про
співробітництво у сфері правової охорони й захисту
інтелектуальної
власності
та
створення
Міждержавної ради з питань правової охорони й
захисту інтелектуальної власності”).
Довідково: Україна не брала участі у засіданнях
Міждержавної ради, в розробці проектів міжнародних
договорів в рамках СНД та не здійснювала обмін
патентною, нормативно-методичною документацією у
сфері охорони й захисту інтелектуальної власності.

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між
Мінекономіки та ВОІВ щодо співробітництва у
сфері інтелектуальної власності, 05.10.2021 в
рамках 62-ї серії засідань асамблей держав – членів
Всесвітньої організації інтелектуальної власності
(ВОІВ).
Меморандум
спрямований
на
поглиблення
співробітництва України з ВОІВ у сфері
інтелектуальної власності (ІВ) протягом наступних
2022-2023 років, а саме:
–

подальший розвиток національної системи ІВ
України, включаючи розвиток відповідного

правового та регуляторного поля у сфері ІВ, та
посилення охорони прав ІВ;

– посилення

потенціалу
університетів
і
дослідницьких інститутів України з метою їх
ефективного управління активами ІВ.

Здійснено
заходи
в
рамках
реалізації
Меморандуму
про
взаєморозуміння
між
Мінекономіки
та
ВОІВ
щодо
створення
національного навчального центру:
 за підтримки ВОІВ забезпечено проведення
навчання для майбутніх тренерів Центру;
 забезпечено проведення низки наукових,
навчальних та інформаційно-просвітницьких
заходів, а також підготовку наукових,
навчально-методичних та науково-популярних
видань.
Здійснено
заходи
в
рамках
реалізації
Меморандуму
про
взаєморозуміння
між
Мінекономіки та ВОІВ щодо альтернативного
вирішення спорів у сфері інтелектуальної
власності.
Забезпечено здійснення заходів щодо запровадження
інституту альтернативного вирішення спорів в сфері
ІВ, зокрема, проведення онлайн вебінарів з медіації у
сфері ІВ, одноденного курсу Міжнародної Школи ІВ
для медіаторів, навчання з альтернативного
вирішення конфліктів в сфері ІВ, інформаційної
кампанії серед учасників Всеукраїнського форуму
УКРАЇНА_30 та серед учасників VIII Міжнародного
форуму з інтелектуальної власності (IPF-2021).

РОЗВИТОК
ДІЯЛЬНОСТІ

ІННОВАЦІЙНОЇ

Мінекономіки брало участь в розробленні плану
заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії
розвитку сфери інноваційної діяльності на період
до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 09.12.2021 № 1687), яким визначено
ключові напрями розвитку сфери інноваційної
діяльності,
зокрема
створення
сприятливого
нормативно-правового середовища для розвитку
інновацій, розвиток інноваційної інфраструктури,
забезпечення надання державної підтримки для
провадження інноваційної діяльності.
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З метою створення сприятливих умов для залучення
молоді до наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності, поглиблення інтеграції України до
всесвітньої наукової та інноваційно-підприємницької
спільноти започатковано міжнародний конкурс
наукових,
науково-технічних
розробок
та
інноваційних проектів “МІСТ ПАТОНА. PATON
BRIDGE”. Утворено Організаційний комітет з
підготовки і проведення міжнародного конкурсу
наукових, науково-технічних розробок та інноваційних
проектів “МІСТ ПАТОНА. PATON BRIDGE”
(розпорядження
Кабінету
Міністрів
України
від 10.11.2021 № 1439), до складу якого увійшов
представник Мінекономіки.

університет” (розпорядження Кабінету Міністрів
України від 16.06.2021 № 692 та від 20.08.2021 № 971).
Мінекономіки підготовлено концепцію науковотехнологічного парку зі спеціальним правовим
режимом, що діятиме при Президентському
університеті, метою створення якого є забезпечення
ефективної взаємодії освіти, науки та інновацій,
розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності,
ефективне та раціональне використання наукового,
кадрового
та
інтелектуального
потенціалу,
матеріально-технічної бази для комерціалізації
результатів наукових досліджень і впровадження їх на
вітчизняному та закордонному ринках.

Схвалено концепцію та затверджено відповідний
план заходів з реалізації проекту “Президентський

ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Є ПРІОРИТЕТНИМ
ЗАВДАННЯМ УРЯДУ. ВІДПОВІДНІ ЗАХОДИ
РЕАЛІЗОВАНІ МІНЕКОНОМІКИ В РАМКАХ
ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ, ПЛАНІВ ДІЙ З ЇЇ ВИКОНАННЯ,
ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКИ, ІНШИХ ЗАДАНЬ УРЯДУ:
від 24.12.2021), який забезпечить виконання
зобов’язань України, передбачених Угодою про
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським
Союзом,
Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їх
державами-членами, з іншої сторони,
імплементацію в національне законодавство
положень Угоди та актів законодавства ЄС,
досягнення європейського рівня захисту прав
інтелектуальної власності, удосконалення
захисту таких прав у судовому порядку;

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОХОРОНИ
ТА ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ
ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
Скасовано неефективна система маркування
контрольними
марками
примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп’ютерних
програм,
баз
даних,
що
розповсюджуються на території України, та
надається можливість правовласникам застосовувати
оптимальні технічні засоби ідентифікації та захисту
примірників з урахуванням особливостей ринку та
рівня розвитку технологій. Верховною Радою України
прийнято Закон України від 15.12.2021 № 1965-IX "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо скасування маркування контрольними марками
примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних".
У 2021 році внесено на розгляд Верховної Ради
України проекти законів України:
–

"Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту прав
інтелектуальної власності” (реєстр. № 6464

–

"Про авторське право і суміжні права” (реєстр.
№ 5552-4 від 09.06.2021), який забезпечить
виконання зобов’язань України, передбачених
статтями 161-192 Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії і їх державами-членами, з іншої
сторони, а також інших міжнародних договорів
і суспільних тенденцій, що стосуються
авторського права і суміжних прав (шляхом
викладення Закону України "Про авторське
право і суміжні права” у новій редакції);
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– "Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні
правопорушення,
Кримінального кодексу та Кримінального
процесуального кодексу України щодо
відповідальності за порушення авторського
права і (або) суміжних прав” (реєстр. № 5643
від 09.06.2021), метою прийняття якого є
посилення адміністративної та кримінальної
відповідальності за порушення авторського
права і (або) суміжних прав, що забезпечить
реалізацію Робочого плану з посилення
захисту інтелектуальної власності, узгодженого
в
рамках
проведення
09.11.2021
у
м. Вашингтон Десятого засідання УкраїнськоАмериканської Ради з торгівлі і інвестицій.
Впроваджено механізм визнання Апеляційною
палатою недійсними права на винахід (корисну
модель), промисловий зразок (наказ Мінекономіки
від 02.03.2021 № 433 "Про затвердження Регламенту
Апеляційної
палати
Національного
органу
інтелектуальної власності", який зареєстровано в
Мін’юсті від 07.05.2021 за № 610/36232).

СФЕРА РОЗШИРЕНОГО ТА
ОБОВ’ЯЗКОВОГО
КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
У 2021 році завершено розпочатий у 2019 році
процес визначення акредитованих організацій
колективного управління у 8 сферах розширеного

та обов’язкового колективного управління,
визначених законодавством України, а саме:
публічне виконання фонограм і зафіксованих у них
виконань; публічне сповіщення фонограм і
зафіксованих у них виконань; публічне виконання
музичних творів; публічне сповіщення музичних творів;
право слідування щодо творів образотворчого
мистецтва; репрографічне відтворення творів та їх
частин; приватне копіювання; кабельна ретрансляція
об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.
Вітчизняні та іноземні правовласники мають
можливість отримувати роялті (винагороду) за
використання своїх творів, виконань, фонограм тощо
від користувачів за посередництвом відповідних
акредитованих організацій колективного управління,
зокрема, у сферах, де тарифи винагороди узгоджені
акредитованими організаціями з профільними
асоціаціями користувачів.
Також, затверджено порядки та умови перерахування
організаціями колективного управління коштів до
державної установи, що виконує спеціальні функції
щодо сприяння національно-культурному розвитку
України. Такі відрахування частки коштів організацій
колективного управління можуть стати суттєвим
джерелом підтримки для культурних проектів, що
фінансуються Українським культурним фондом
(постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2021
№ 1112).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАХОДІВ,
РЕАЛІЗОВАНИХ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021 РОЦІ
Стратегічний документ
Стратегічний план Мінекономіки
в тому числі Державна програма стимулювання економіки
План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік

кількість заходів
план
факт
14*
7
2**
1
6
4

% від плану
50
50
67

*- в тому числі 8 заходів, які не виконано у 2021 році
** - в тому числі 2 заходи, які не виконано у 2020 році

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ:
ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ СФЕРИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
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КАДРОВА ПОЛІТИКА МІНЕКОНОМІКИ

Відповідно до прийнятого Урядом рішення про відновлення Міністерства
аграрної

політики

та

продовольства,

передача

відповідних

повноважень

та

чисельності працівників (з 21.04.2021) від Мінекономіки – зменшено на 203 од.
(постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1344).

Гранична (фактична) чисельність апарату Міністерства
Персонал

2020 рік

2021 рік

гранична чисельність працівників
апарату Міністерства, од.

1224

1021

фактична чисельність працюючих в
Міністерстві (у т. ч. державних
службовців), од.

1078 (1041)

880 (864)

В рамках граничної чисельності апарату Міністерства затверджено структуру
апарату Мінекономіки. На кінець 2021 року в структурі Міністерства функціонувало
4 директорати, 14 департаментів, 5 самостійних управлінь, 4 самостійних відділи,
1 служба та 9 самостійних секторів (на кінець 2020 року в структурі Міністерства
функціонувало

5

директоратів,

19 департаментів,

5 самостійних

управлінь,

2 самостійних відділи та 12 самостійних секторів).
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СТРУКТУРА МІНЕКОНОМІКИ
Виконувач обов'язків державного
секретаря
БОЯРКІНА Олена Анатоліївна

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України
СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна

Управління інформаційно-аналітичного
супроводу та протоколу

Перший заступник Міністра
КУДІН Денис Ігорович

Заступник Міністра
ГРИБАН Олександр Олександрович

Сектор організаційно- аналітичного
забезпечення роботи першого заступника
Міністра

Сектор організаційно- аналітичного
забезпечення роботи заступника Міністра

Сектор організаційно- аналітичного
забезпечення роботи заступника Міністра

Сектор організаційно- аналітичного
забезпечення роботи заступника Міністра

Департамент стратегічного планування та
макроекономічного прогнозування

Департамент інвестицій

Департамент сфери публічних закупівель

Департамент координації фінансової
політики

Департамент політики власності

Сектор організаційно- аналітичного
забезпечення роботи державного секретаря
Міністерства

Патронатна служба Міністра

Заступник Міністра з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
ДЯДЮРА Ігор Григорович

Сектор організаційно- аналітичного
забезпечення роботи заступника Міністра
з питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації

Заступник Міністра - Торговий
представник України
КАЧКА Тарас Андрійович

Сектор організаційно- аналітичного
забезпечення роботи заступника Міністра

Департамент управління персоналом
Сектор організаційно- аналітичного
забезпечення роботи заступника
Міністра- Торгового представника
України

Юридичний департамент

Сектор організаційно- аналітичного
забезпечення роботи заступника Міністра

Департамент фінансово-господарської
діяльності

Департамент міжнародної співпраці у
сфері економіки, торгівлі та сільського
господарства

Департамент документообігу та контролю

Департамент цифрового розвитку та
електронних сервісів

Департамент
економіки безпеки і оборони

Департамент регуляторної політики
та підприємництва

Департамент технічного регулювання та
інноваційної політики

Директорат розвитку ринку праці та умов
оплати праці

Департамент внутрішнього аудиту
Департамент зовнішньоекономічної
діяльності та торговельного захисту

Директорат зайнятості та трудової
міграції

Управління економіки гуманітарної сфери
та реалізації політики зайнятості

Департамент розвитку сфери
інтелектуальної власності

Департамент з управління об’єктами державної
власності

Управління взаємодії з органами державної
влади та засобами масової інформації

Департамент багатосторонніх та
двосторонніх торговельних угод
Директорат розвитку реального сектору
економіки

Управління режимно-секретної роботи

Управління
конкурентної політики
Департамент взаємодії з експортерами та
просування експорту
Відділ державної політики у сфері
державного матеріального резерву
Директорат державної політики у сфері
санітарних та фітосанітарних заходів

Відділ забезпечення внутрішнього
контролю
Відділ запобігання корупційній діяльності
Відділ мобілізаційної підготовки та цивільного
захисту
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Прийняття та звільнення працівників Міністерства

2020 рік

2021 рік

прийнято, од.

242

204

звільнено, од.

187

434

Проведено в Мінекономіки 193 конкурси на зайняття посад державної служби (у тому
числі 9 конкурсів на зайняття посад фахівців з питань реформ) та 29 доборів на період дії
карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України пандемії
COVID-19, за результатами яких було призначено 149 державних службовців.
Проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"
та перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади"

Проведено перевірок

2020 рік

2021 рік

129

117

66

83

63

34

в тому числі:
відповідно

до

Закону

України

"Про запобігання корупції"
відповідно до Закону України "Про очищення
влади"

Підвищення кваліфікації працівників Міністерства

за професійними програмами
за програмами короткострокових семінарів
(тренінгів)

2020 рік

2021 рік

45

25

552

689

Відзначено Подякою Прем’єр-міністра України та Почесною Грамотою Кабінету
Міністрів України 15 працівників Міністерства.
Відповідно

до

Методики

проведення

класифікації

посад

державної

служби,

затвердженої наказом НАДС від 30.09.2020 № 187, в Мінекономіки забезпечено проведення
класифікації 65 посади фахівців з питань реформ Міністерства, із них:




1 посада категорії "А";
17 посад категорії "Б";
47 посад категорії "В".

За результатами проведеної класифікації посад та відповідно до Каталогу типових
посад державної служби в Мінекономіки визначено такі сім'ї посад державної служби:



посада категорії "А" віднесена до сім'ї 1 "Адміністративне керівництво";
64 посади фахівців з питань реформ віднесено до сім’ї 3 "Аналіз та формування
державної політики".
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ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” Мінекономіки, як головному
розпоряднику бюджетних коштів, за 27 бюджетними програмами були передбачені бюджетні призначення
в обсязі 20 284,1 млн. грн., (з урахуванням змін) з яких: загальний фонд – 15 016,5 млн. грн., спеціальний фонд
– 5 267,6 млн. гривень.
На виконання повноважень по загальному фонду надійшло бюджетних асигнувань у розмірі
100 % від річних призначень.
Касові видатки загального фонду становили 18 587,0 млн. грн. (91,6 % від суми коштів,
що надійшли).
Не виконання в повному обсязі пов’язано з наступними чинниками:
 наявність вакантних посад та економією коштів з нарахування на оплату праці, що виникла у зв'язку
з нарахуванням єдиного внеску в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ;
 впровадження заходів із заощадливого використання комунальних послуг та енергоносіїв;
 визнання торгів такими, що не відбулися у зв’язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних
пропозицій, внаслідок чого потребувало проведення повторних торгів;
 укладання договорів за наслідками проведення електронних аукціонів;
 наявність виконавчих проваджень про стягнення коштів державного бюджету з боржників на виконання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845, що призвело до неможливості проведення
платежів Казначейством за незахищеними статтями видатків;
 запровадження в Україні та світі карантинних заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірсом SARS-CoV-2, що призвело до відміни,
відтермінування або зміни формату запланованих заходів, а саме: засідань спільних комісій, комітетів, робочих
(консультативних) груп, участі в економічних (ділових) форумах, семінарах, конференціях, презентаціях.
Більшість запланованих заходів проведено в онлайн-форматі.
У межах коштів, затверджених Законом України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”
здійснювалася діяльність за 8 напрямами:
утримання центрального апарату Мінекономіки та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовує і координує Мінекономіки;
фінансування зовнішньоекономічного співробітництва;
фінансування соціальної сфери;
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фінансування прикладних і науково-технічних розробок у сфері стандартизації, метрології та еталонної
бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими;
фінансова підтримка суб’єктів господарювання;
фінансування реалізації інвестиційно-привабливих проектів державно-приватного партнерства та
інвестиційних проектів;
фінансування сфери державного резерву;
фінансування сфери безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
На утримання центрального апарату Мінекономіки та центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовує і координує Мінекономіки, було передбачено видатки в сумі 3 565,5 млн.
гривень. Фактично використано – 3 350,1 млн. грн, що становить 94,0 %, із них:
утримання центрального апарату Мінекономіки було передбачено видатки у сумі 636,7 млн. гривень.
Фактично використано – 621,8 млн. грн, що становить 97,7 % від запланованої суми;
утримання Держпраці було передбачено видатки у сумі 597,0 млн. гривень. Фактично використано –
595,5 млн. грн, що становить 99,7 % від запланованої суми;
утримання Держрезерву було передбачено видатки у сумі 32,0 млн. гривень. Фактично використано –
28,5 млн. грн, що становить 91,6 % від запланованої суми;
утримання Держекспортконтролю було передбачено видатки у сумі 45,0 млн. гривень. Фактично
використано – 44,5 млн. грн, що становить 98,9 % від запланованої суми;
утримання Держпродспоживслужби було передбачено видатки у сумі 2 254,8 млн. гривень. Фактично
використано – 2 059,8 млн. грн, що становить 91,4 % від запланованої суми.
Зазначені видатки спрямовано на оплату праці працівників апарату Мінекономіки та центральних органів
виконавчої влади, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату міжнародних внесків, утримання будівель,
інші поточні та капітальні видатки для забезпечення виконання повноважень Міністерства та центральних
органів виконавчої влади.
На фінансування зовнішньоекономічного співробітництва було передбачено видатки в сумі
94,4 млн. гривень. Фактично використано – 47,4 млн. грн, що становить 50,2 % від запланованої суми.
Зазначені видатки було спрямовано на здійснення заходів щодо:
поглиблення торговельних відносин з ЄС і його держав-членів та забезпечено ефективне використання
двостороннього інституційного механізму Спільних міжурядових комісій для забезпечення економічної безпеки
України в умовах подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання
виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
а також для забезпечення економічної безпеки України в умовах протидії торговельним загрозам та
відстоювання економічних інтересів на зовнішніх ринках;
виконання фінансових зобов’язань зі сплати членських внесків, що сприяє створенню позитивного іміджу
України як надійного економічного партнера.
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Вперше в історії незалежної України в результатів проведених переговорів було виділено ділянку під
забудову павільйону на Всесвітній виставці “Експо–2020”, яка є найбільшою глобальною виставкою у світі та
присвячена пошуку шляхів взаємозв’язку, співпраці та формування нових партнерських відносин для розвитку
інновацій і нових ідей для створення кращого майбутнього.
У 2020 році завершено будівництво павільйону України на Всесвітній виставці “Експо–2020” (м. Дубай,
ОАЕ) та розпочаті роботи із внутрішнього його наповнення, оздоблення (облаштування), а також забезпечено
проведення культурних, ділових та інших заходів.
01.10.2021 відбулося урочисте відкриття павільйону України на Всесвітній виставці “Експо–2020”
(м. Дубай, ОАЕ). Весь український Павільйон являє собою єдиний простір, поділений на три тематичні групи:
смарт життя, смарт мислення, смарт почуття. Кожна з груп розкриває можливості раціонального, технологічного
та екологічного існування через призму технологій та інструментарію, який сьогодні доступний для більшості
населення планети.
На фінансування соціальної сфери було передбачено видатки в сумі 10 267,7 млн. гривень. Фактично
використано – 10 201,2 млн. грн, що становить 99,4 % від запланованої суми.
Фінансування зазначеного напряму забезпечено:
збереження робочих місць на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, зокрема
здійснено виплати допомоги по частковому безробіттю 39 416 застрахованим особам, з якими роботодавцем
оформлено трудові відносини, у разі втрати ними частини плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої
законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення
заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у сумі 394,2 млн. грн;
соціальні гарантії громадян, які втратили роботу та зареєструвалися в Центрі зайнятості, зокрема
здійснено виплати допомоги по безробіттю 684 866 безробітним особам у сумі 1 804,3 млн. грн;
соціальні гарантії 83 працівникам, які були вивільнені з роботи у зв’язку з достроковим зняттям
з експлуатації Чорнобильської АЕС у сумі 2,7 млн. грн;
соціальну підтримку 6 257 284 фізичним особам, які мають сформований сертифікат, що підтверджує
отримання повного курсу вакцинації, від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами
дводозної вакцини, зокрема надано допомогу на придбання послуг у сферах культури, фізичної культури і
спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, книжок
та забезпечило безперервну підтримку їх після реєстрації в мобільному додатку Порталу Дія у сумі 8 000,0 млн.
гривень.
На фінансування прикладних і науково-технічних розробок у сфері стандартизації, метрології та
еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими було
передбачено видатки в сумі 33,3 млн. гривень. Фактично використано – 30,5 млн. грн, що становить 91,6 % від
запланованої суми.
Фінансування зазначених заходів забезпечило:
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прийняття 112 національних стандартів гармонізованих з міжнародними та європейськими;
завершення та впровадження 6 НДДКР у сфері метрології та стандартизації;
створення та вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатацію 11 державних первинних
еталонів.
Крім того, в рамках реалізації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони, підготовці до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА) з
метою реформування, розвитку та гармонізації національної системи технічного регулювання відповідно до
міжнародних та європейських стандартів, зокрема підготовку державних підприємств до проведення оцінки
відповідності продукції на відповідність вимогам технічних регламентів забезпечено:
- закупівлю десяти одиниць обладнання для дооснащення двох підприємств, що належать до сфери
управління Мінекономіки і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та
метрологічної діяльності. Зазначене обладнання надасть можливість оцінювати продукцію за вимогами
Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018
№ 151, та Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24.02.2016 № 163, а також необхідністю створення в Україні інфраструктури якості в цілях підготовки
до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (АСАА);
- видано 132 електронні версії національних стандартів, які були внесені до повнотекстової бази
нормативних документів Національного фонду нормативних документів.
На фінансову підтримку суб’єктів господарювання передбачено видатки в сумі 202,2 млн. гривень.
Фактично використано майже 18,8 млн. грн, що становить 9,2 % від запланованої суми.
Державне підприємство “Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудник”
Видатки було спрямовано на покриття планових збитків, пов’язаних з утриманням гірничих об’єктів
Державного підприємства “Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудника”.
Протягом 2021 року державним підприємством здійснювались роботи з проведення підземних
відновлювальних робіт у водовідливних шурфах та штольнях для утримання їх у належному стані, з метою
забезпечення гідрогеологічної стабільності смт Солотвино, моніторингу стану земної поверхні та обсягів
затоплення гірничих виробок в шахт № № 7,8 та 9, а також охорона 56-и гірничих об'єктів підвищеної небезпеки,
необхідних в процесі ліквідаційних робіт, що дозволило забезпечити недопущення неконтрольованого
руйнування комунальних мереж та існуючої інфраструктури внаслідок чого зменшено загрозу життєдіяльності
населення селища Солотвино.
Також, уточнено технічну документацію із землеустрою, якою визначена остаточна площа у розмірі
58,7 га, та отримано право постійного користування земельною ділянкою Державного підприємства
“ВД Солерудліквідація”.
Державна установа “Професійні закупівлі”
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Видатки було спрямовано на здійснення закупівель для центральних органів виконавчої влади та їх
територіальних органів та впроваджено в електронній системі закупівель механізм агрегації закупівель, який
надав змогу об’єднати потреби (закупівлі) декількох замовників в один тендер, при цьому кожен замовник міг
укласти окремий договір.
У продовж 2021 року ДУ “Професійні закупівлі” оголошено 653 процедури закупівлі (відкриті торги та
відкриті торги з публікацією англійською мовою). З 653 процедур 29 агреговані і містять в собі 163 рядків річних
планів різних замовників. Для підготовки тендерної документації, оголошення процедур та кваліфікації учасників
задіяно фахівців з публічних закупівель.
Правильний вибір процедури торгів, уникнення помилок під час проведення закупівлі, оцінка та
порівняння тендерних пропозицій, сприяло у 2021 році ефективному проведенню державних закупівель та
надало можливість забезпечити раціональне використання коштів державного бюджету. Відсоток економії
бюджетних коштів за 2021 рік склав 25,4 % (без урахування економії від агрегованих закупівель).
Аграрний фонд
Видатки було спрямовано на утримання Аграрного фонду.
В державному інтервенційному фонді знаходиться 5,2 тис тонн зерна (пшениці – 1,5 тис тонн, жита –
3,0 тис тонн, кукурудзи – 0,7 тис тонн) та 0,2 тис. тонн цукру-піску (бурякового), закуплених Аграрним фондом в
2007-2013 роках. Упродовж 2021 року Аграрним фондом здійснено контроль за зберіганням зерна та контроль за
надходженням від зерноскладів актів виконаних робіт по зберіганню зерна державного інтервенційного фонду
відповідно до договорів складського зберігання, здійснено комплекс заходів із перевірки кількісно-якісного стану
об’єктів державного цінового регулювання з метою проведення інвентаризації та експертної оцінки зерна,
а також перераховано до державного бюджету 27,8 млн. грн, що надійшли від реалізації об'єктів державного
цінового регулювання та повернення заборгованості за рішенням судів.
Наповнення державного інтервенційного фонду об’єктами державного цінового регулювання та заходи із
зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового регулювання державного
інтервенційного фонду не здійснено у зв’язку із внесенням змін до Закону України від 24.06.2004 № 1877-IV
“Про державну підтримку сільського господарства України”.
На

фінансування

реалізації

інвестиційно-привабливих

проектів

державно-приватного

партнерства та інвестиційних проектів було передбачено видатки в сумі 106,1 млн. гривень. Фактично
використано – 105,8 млн. грн, що становить 99,7 % від запланованої суми.
Державна організація “Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства”
В рамках реалізації заходів із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державною
організацією “Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства” забезпечено всебічну підтримку
впровадження проектів державно-приватного партнерства, організаційну та консультативну підтримку публічного
сектору в цій сфері.
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Підготовлено 8 концептуальних записок щодо здійснення державно-приватного партнерства (державною
організацією “Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства” за підтримки Міжнародної
фінансової корпорації (IFC):


“Проект ДПП щодо автодороги M-06 Київ – Житомир – Рівне”;



“Проект ДПП щодо ділянок міжнародних автодоріг M-07 та M-19 Ягодин – Ковель – Луцьк”;



“Проект ДПП щодо автодороги М-03 Бориспіль – Полтава”;



“Проект ДПП щодо сегменту автодороги M-14 Херсон – Миколаїв”;



“Проект ДПП щодо міжнародної автодороги М-04 першої категорії та національної дороги H-11 Дніпро –
Кривий Ріг – Миколаїв”;



“Проект концесії щодо Першого та Контейнерного терміналів в порту “Чорноморськ”;



“Проект ДПП для розвитку лабораторних послуг у м. Львові”;



“Проект ДПП розвитку радіологічних послуг з медичної (діагностичної) візуалізації у м. Львові”.
Проводилася робота щодо підготовки 2 техніко-економічних обґрунтувань здійснення ДПП:



Проект ДПП “Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича
у м. Львів”;



Проект концесії залізнично-поромного комплексу державного підприємства “Морський торговельний порт
“Чорноморськ” та відповідного майна державного підприємства “Адміністрація морських портів України”,
пов'язаного із цим комплексом.
Окрім цього, 01.12.2021 завершена передача об’єкта у концесію компанії ТОВ “Кютерміналз Ольвія”,

на 35 років за концесійним договором стосовно передачі в концесію майна державного підприємства “Стивідорна
компанія “Ольвія” і майна державного підприємства “Адміністрація морських портів України” та 23.12.2021 були
підписані акти про передачу об’єкта у концесію компанії ТОВ “Рисоіл-Херсон” концесійним договором стосовно
передачі в концесію майна державного підприємства “Херсонський морський торговельний порт” і майна
державного підприємства “Адміністрація морських портів України”.
Акціонерне товариство “Національний фонд інвестицій”
З метою реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів, розвитку міжнародного
економічного співробітництва, зростання конкурентоспроможності України створено акціонерне товариство
“Національний фонд інвестицій”.
Видатки було спрямовано на заходи щодо формування статутного капіталу акціонерного товариства
“Національний фонд інвестицій” та затверджено рішення про емісію акцій Фонду в розмірі 100 000 акцій.
На фінансування сфери державного резерву було передбачено видатки в сумі 1 156,5 млн. гривень.
Фактично використано – 462,0 млн. грн, що становить 40,0 % від запланованої суми.
Зазначені видатки було спрямовано на здійснення заходів з:
розміщення, зберігання та відпуск матеріальних цінностей державного резерву;
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реалізації матеріальних цінностей державного резерву відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів
України плану освіження, поповнення запасів державного резерву за окремими позиціями номенклатури;
реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
На фінансування сфери безпечності харчових продуктів та захисту споживачів було передбачено
видатки в сумі 4 858,4 млн. гривень. Фактично використано – 4 371,2 млн. грн, що становить 90,0 %
від запланованої суми.
Передбачені асигнування державного бюджету дозволили:
провести 10 376,8 тисяч ветеринарних досліджень, у тому числі стосовно виявлення туберкульозу,
лейкозу, бруцельозу, грипу птиці, африканської чуми свиней, сальмонельозу, хвороби Ньюкасла, сказу, ящуру,
класичної чуми свиней, заразного вузликового дерматиту ВРХ, інфекційної анемії коней, сапу, губчастоподібної
енцефалопатії ВРХ;
провести 66 102,2 тисяч лікувально-профілактичних заходів (головообробок), у тому числі необхідних для
вакцинації проти сказу, хвороби Ньюкасла, класичної чуми свиней, сибірки, інфекційної агалактії овець;
забезпечити належне зберігання резерву вакцин від особливо небезпечних хвороб тварин;
обробити 77 366,0 тис. кв. м. площі тваринницьких приміщень, територій, ферм, підприємств;
локалізувати та ліквідувати в межах передбачених термінів спалахи інфекційних хвороб тварин;
забезпечити депонування і збереження штамів мікроорганізмів, які віднесені до Державного реєстру
наукових об'єктів, що становлять національне надбання.
здійснити відшкодування фізичним особам за вилучені тварини у зв'язку з проведенням процедур і робіт
з ліквідації та профілактики африканської чуми свиней;
провести лабораторно-діагностичні та профілактичні роботи, оцінку ветеринарно-санітарного стану
продуктів тваринного походження, неїстівних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів,
кормів, ґрунту, води для тварин;
здійснити заходи щодо реалізації єдиної державної політики у сфері фітосанітарії (карантину і захисту
рослин, насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО) на території відповідної
адміністративно- територіальної одиниці;
здійснити державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за охороною території України від
занесення з території інших країн або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і
транзиту об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
провести санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи з усунення або зменшення шкідливого
впливу факторів середовища життєдіяльності на здоров'я населення;
перевірити безпеку товарів, надання послуг (робіт) на суму понад 29,8 млн. грн;
упередити

придбання

і

використання

населенням

України

недоброякісних

продовольчих,

непродовольчих товарів та послуг (робіт) на суму понад 7,9 млн. грн;
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У сфері захисту прав споживачів застосовано адміністративних санкцій на суму 174,7 тис. грн, з яких
сплачено 149,3 тис. грн. та адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання на суму понад
18,6 млн. грн, добровільно сплачено понад 2,6 млн. гривень.
У сфері державного ринкового нагляду застосовано до суб’єктів господарювання штрафних санкцій на
суму близько 40,8 млн. грн, з яких до державного бюджету стягнуто 6,2 млн. гривень.
тис грн
2021 рік
2021 рік
Назва бюджетної програми
кошторис
касові
(зі змінами)
видатки
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. “СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі
317 465,2
309 987,2
та сільського господарства”
КПКВК 1201030 “Забезпечення двостороннього співробітництва України з
іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та
5 216,0
4 742,9
організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах,
конференціях, виставках”
КПКВК 1201080 “Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих
робіт державного підприємства “Солотвинський солерудник” Тячівського району
4 635,6
4 612,6
Закарпатської області”
КПКВК 1201110 “Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із
зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового
181 500,0
0
регулювання державного інтервенційного фонду”
КПКВК 1201120 “Виплата Фондом загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття допомоги по
частковому безробіттю на період здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням
459 537,1
394 242,1
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками”
КПКВК 1201220 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного
33 335,3
30 545,9
розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності”
КПКВК 1201230 “Надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”
8 000 000,0
8 000 000,0
КПКВК 1201270 “Організація та функціонування Аграрного фонду”
КПКВК 1201280 “Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв’язку із
достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС”
КПКВК 1201290 “Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат,
пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування”
КПКВК 1201320 “Виконання судових рішень, що набрали законної сили”
КПКВК 1201330 “Здійснення заходів з обов’язкового проведення тендерів
ДУ “Професійні закупівлі”
КПКВК 1201400 “Виплата Фондом загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття допомоги по
безробіттю”
КПКВК 1203010 “Керівництво та управління у сфері державного резерву”
КПКВК 1203020 “Обслуговування державного матеріального резерву”
КПКВК 1203040 “Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву”
КПКВК 1206010 “Керівництво та управління у сфері промислової безпеки,
охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю”

7 092,5

5 990,8

3 111,6

2 675,8

800,0

0

898,5

898,5

9 000,0

8 168,4

1 804 300,0

1 804 300,0

31 991,8

28 454,9

387 129,2

282 508,8

769 344,0

179 516,7

589 292,0

587 771,0

ЗВІТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ ПРО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ У 2021 РОЦІ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ | 87

Назва бюджетної програми

2021 рік
кошторис
(зі змінами)

2021 рік
касові
видатки

КПКВК 1206020 “Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової
7 715,8
7 693,2
безпеки та охорони праці”
КПКВК 1209010 “Керівництво та управління у сфері безпечності харчових
2 254 762,2
2 059 823,0
продуктів та захисту споживачів”
КПКВК 1209020 “Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному
578 639,8
505 164,3
епізоотичному бюро”
КПКВК 1209030 “Організація та регулювання діяльності установ в системі
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 4 025 219,9
3 786 446,8
споживачів”
КПКВК 1209040 “Проведення лабораторних випробувань, вимірювань,
83 697,8
79 624,6
досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”
КПКВК 1209610 “Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та
170 792,9
0
покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків”
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. “СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ”
КПКВК 1201010 “Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі
317 465,2
309 987,2
та сільського господарства”
КПКВК 1201020 “Виконання зобов’язань України за участь у програмі ЄС
24 738,0
0
“Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)”
КПКВК 1201030 “Забезпечення двостороннього співробітництва України з
іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та
64 396,1
42 676,7
організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах,
конференціях, виставках”
КПКВК 1201210 “Формування статутного капіталу акціонерного товариства
100 000,0
100 000,0
“Національний фонд інвестицій України”
КПКВК 1201320 “Виконання судових рішень, що набрали законної сили”
898,5
898,5
КПКВК 1201580 “Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки
6 113,0
5 809,0
проектів державно-приватного партнерства”
КПКВК 1208010 “Керівництво та управління у сфері експортного контролю”
45 026,5
44 472,6
КПКВК 1211050 “Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки
93 312,8
90 267,1
України”
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ПЕРЕЛІК ЗАКОНІВ УКРАЇНИ (ЗАКОНОПРОЕКТІВ), РОЗРОБЛЕНИХ У 2021 РОЦІ
МІНЕКОНОМІКИ (АБО ЗА БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ) В РАМКАХ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА НА ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. "СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ ІНСТИТУЦІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА"
ЗАВДАННЯ "СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ"












Закон України (законопроект)
Закон України від 15.06.2021 № 1551-ІХ “Про
вихід з Угоди про основні напрями
співробітництва
держав
учасниць
Співдружності Незалежних Держав в галузі
захисту прав споживачів”
проект Закону України “Про внесення зміни до
розділу V "Прикінцеві положення" Закону
України "Про рекламу" щодо соціальної
реклами,
спрямованої
на
запобігання
поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (реєстр. № 5226
від 11.03.2021)
проект Закону України “Про основні засади
державного нагляду (контролю)” (реєстр.
№ 5837 від 05.08.2021)

Мета
приведення договірно-правової бази в рамках СНД у
відповідність до сучасних реалій відносин пропонується вийти з Угоди про основні напрями
співробітництва держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів
збільшення обсягу безкоштовної соціальної реклами,
спрямованої
на
запобігання
виникненню і
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на
період здійснення заходів боротьби з гострою
респіраторною хворобою COVID-19

перебудова інспекційної системи з карально –
репресивної (перевірка – санкція) на превентивну
(попереджувально
–
консультативну)
та
переорієнтування всіх, без виключень, органів
державного нагляду
(контролю)
на ризикорієнтований підхід при плануванні перевірок
підприємців з урахуванням оцінки ризиковості їх
діяльності
проект Закону України “Про внесення змін до збільшення суми адміністративного штрафу для
Кодексу
України
про
адміністративні посадових осіб органів контролю за порушення вимог
правопорушення
щодо
підвищення законодавства з питань здійснення державного
відповідальності посадових осіб органів нагляду (контролю) – з 850 грн. до 4250 грн.
державного нагляду (контролю)” (реєстр.
№ 5838 від 05.08.2021)
проект Закону України “Про захист послуг, що визначення правових та організаційних засад ринку
надаються із застосуванням системи умовного послуг, що надаються із застосуванням системи
доступу” (реєстр. № 5870 від 27.08.2021)
умовного доступу, механізм їх захисту, а також
відповідальність
фізичних
осіб
і
суб'єктів
господарювання, які беруть участь у наданні та
отриманні таких послуг
проект Закону України “Про внесення змін до доповнення Кодексу України про адміністративні
Кодексу
України
про
адміністративні правопорушення новою статтею, яка передбачатиме
правопорушення щодо захисту послуг, що відповідальність за користування незаконною
надаються із застосуванням системи умовного системою умовного доступу у вигляді накладення
доступу” (реєстр. № 5871 від 27.08.2021)
штрафу на громадян у розмірі від 50 до 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією зазначеної системи і на громадян суб'єктів господарської діяльності - від 100 до 200
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією зазначеної системи
проект Закону України “Про захист прав підвищення рівня захисту прав споживачів в Україні
споживачів” (реєстр. № 6134 від 05.10.2021)
та гармонізація національної системи захисту прав
споживачів з принципами, підходами та практиками
Європейського Союзу
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ЗАВДАННЯ "ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ"
Закон України (законопроект)

Мета



Закон України від 04.02.2021 № 1212-IX “Про
внесення змін до статті 471 Закону України
"Про зайнятість населення" щодо надання
допомоги по частковому безробіттю на період
карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України для запобігання поширенню особливо
небезпечних інфекційних хвороб”

можливість надання допомоги по частковому
безробіттю не лише у період карантину,
спричиненого пандемією COVID-19, а й у разі інших
захворювань чи надзвичайної ситуації на території
України та надано право Кабінету Міністрів України
визначати порядок надання допомоги з часткового
безробіття на період карантину, надзвичайної
ситуації, її розмір, строк надання, а також порядок
повернення коштів, спрямованих на фінансування
такої допомоги



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
врегулювання деяких нестандартних форм
зайнятості” (реєстр. № 5161 від 25.02.2021,
який 21.09.2021 прийнято в першому читанні)

урегулювання
питання
нестандартних
форм
зайнятості для осіб, які виконують роботу на
непостійній основі, забезпечення гнучкості у виборі
організації трудових відносин, посилення мобільності
працівника при реалізації права на працю



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
посилення захисту прав працівників” (реєстр.
№ 5266 від 18.03.2021, який 21.09.2021
прийнято в першому читанні)

посилення захисту працівників та сприяння
налагодженню конструктивного діалогу, що є
необхідною
умовою
збереження
трудового
потенціалу країни



проект Закону України “Про внесення змін до дерегуляція трудових відносин, зменшення кількості
деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової кадрової документації з одночасним
дерегуляції трудових відносин” (реєстр. посиленням захисту прав працівників
№ 5388 від 16.04.2021. 21.04.2021 не прийнято
у другому читанні)



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законів України щодо запровадження
допомоги для економічної реінтеграції
трудових
мігрантів”
(реєстр.
№ 4669
від 28.01.2021, який 21.09.2021 повернуто на
доопрацювання)

впровадження системи стимулюючих заходів для
громадян України, які працювали за кордоном та
повернулися
в
Україну,
спрямованих
на
започаткування підприємницької діяльності шляхом
надання допомоги для економічної реінтеграції
трудових мігрантів



проект Закону України “Про внесення змін до
Кодексу законів про працю України щодо
визначення поняття трудових відносин та
ознак їх
наявності” (реєстр.
№ 5054
від 09.02.2021)

зменшення незадекларованої праці (ускладнить
маскування трудових відносин під інші види
зайнятості, зокрема цивільні договори);
легалізація заробітної
відрахувань до бюджету;

плати

та

збільшення

посилення захисту працівників (зокрема у випадках
підміни трудових відносин цивільними, зміни
власника підприємства або правонаступництва у
трудових відносинах)



проект Закону України “Про внесення змін до
Кодексу законів про працю України щодо
удосконалення
процедури
вирішення
індивідуальних трудових спорів” (реєстр.
№ 5555 від 24.05.2021)

удосконалення порядку вирішення індивідуальних
трудових спорів, прискорення вирішення конфліктних
ситуацій, що виникають між працівниками та
роботодавцями



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законів України щодо застосування
праці іноземців та осіб без громадянства в
Україні” (реєстр. № 5795 від 16.07.2021)

спрощення для роботодавців забезпечення потреби у
робочій силі, яка може бути задоволена за рахунок
застосування праці іноземців та осіб без
громадянства, забезпечення рівних умов праці для
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Закон України (законопроект)

Мета
громадян України та іноземців, детінізації трудових
відносин, а також удосконалення законодавства у цій
сфері та усунення правових колізій



проект Закону України “Про внесення змін до дерегуляція трудових відносин з одночасним
деяких законодавчих актів України щодо посиленням колективно-договірного регулювання
оплати праці” (реєстр. № 5857 від 19.08.2021)
окремих питань оплати праці; вдосконалення
процедури визначення розміру основної державної
соціальної гарантії, спрямованої на посилення
гарантій мінімальної заробітної плати; наближення
норм національного законодавства до міжнародних
зобов’язань України за Конвенцією МОП № 131



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких
законодавчих
актів
щодо
реформування служби зайнятості, соціального
страхування на випадок безробіття, сприяння
продуктивній зайнятості населення, у тому
числі молоді, та впровадження нових активних
програм на ринку праці” (реєстр. № 6067
від 16.09.2021)

реформування
державної
служби
зайнятості,
підвищення якості надання послуг, осучаснення
страхових підходів у випадку безробіття, модернізації
діючих та впровадження нових активних програм
сприяння зайнятості населення, у тому числі для
молоді



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення правового регулювання праці
деяких категорій працівників” (реєстр. № 6392
від 03.12.2021)

розширення економічних можливостей праці жінок,
зміцнення системи гарантій правового захисту
працюючих жінок під час вагітності, пологів і
вигодовування
дитини,
закріплення
на
законодавчому рівні недискримінації вагітних жінок,
удосконалення правового регулювання роботи
працівників, які мають дітей, і порядку надання
відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами

ЗАВДАННЯ "СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО СПОЖИВАННЯ"






Закон України (законопроект)
проект Закону України “Про вихід з Угоди про
створення
Міждержавного
резерву
біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у
державах
–
учасницях
Співдружності
Незалежних
Держав”
(реєстр.
№ 0103
від 23.04.2021)
проект Закону України “Про особливості
правової охорони географічних зазначень для
сільськогосподарської продукції та харчових
продуктів, захист прав та застосування схем
якості, включаючи традиційні гарантовані
особливості
для
сільськогосподарської
продукції та харчових продуктів” (реєстр.
№ 5616 від 04.06.2021)

Мета
приведення договірно-правової бази в рамках СНД у
відповідність до сучасних реалій відносин –
пропонується вийти з Угоди про створення
Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів
захисту тварин у державах – учасницях Співдружності
Незалежних Держав
запровадження комплексного регулювання відносин
у
сфері
географічних
зазначень
для
сільськогосподарської
продукції
та
харчових
продуктів;
створення нових інструментів доданої вартості для
сільськогосподарського товаровиробника, шляхом
ідентифікації
традиційних
особливостей
національних харчових продуктів та страв, продуктів
із географічними зазначеннями та подальшим їх
захистом і представленням, як на національному, так
і на міжнародному рівнях
проект Закону України “Про внесення змін до стимулювання розвитку та легалізація малого
деяких законів України щодо спрощення умов підприємництва у сфері виробництва та обігу
виробництва дистилятів суб'єктами малого спиртових дистилятів та спиртних напоїв
підприємництва”
(реєстр.
№ 5762
від 14.07.2021)
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Закон України (законопроект)
проект Закону України “Про державне
регулювання генетично-інженерної діяльності
та державний контроль за обігом генетично
модифікованих
організмів
і
генетично
модифікованої продукції для забезпечення
продовольчої безпеки” (реєстр. № 5839
від 05.08.2021)
проект Закону України “Про внесення змін до
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення
щодо
посилення
відповідальності у сфері поводження з
генетично модифікованими організмами”
(реєстр. № 5840 від 05.08.2021)



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
оптимізації функцій центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері санітарного законодавства”
(реєстр. № 6096 від 24.09.2021)



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законів України щодо харчових
продуктів та інших об’єктів санітарних заходів”
(реєстр. № 6248 від 01.11.2021)



проект Закону України “Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших
законів України щодо обліку спирту етилового
денатурованого та продукції хімічного і
технічного призначення” (реєстр. № 6465 від
24.12.2021)



проект Закону України “Про географічні
зазначення спиртних напоїв” (реєстр. № 6480
від 28.12.2021)

Мета
комплексне
врегулювання
правових
та
організаційних
засад
генетично-інженерної
діяльності, забезпечення продовольчої безпеки
держави шляхом здійснення державного нагляду
(контролю)
за
використанням
генетично
модифікованих організмів і обігом генетично
модифікованої продукції
посилення відповідальності за порушення у сфері
поводження
з
генетично
модифікованими
організмами шляхом збільшення розміру санкції у
вигляді штрафу в залежності від виду порушення до
рівня:
для громадян – від 3 400 до 5 100 грн.(на сьогодні –
від 85 до 136 грн.);
для посадових осіб – від 3 400 до 17 000 грн. (на
сьогодні – від 119 до 170 грн.);
створення
більш
ефективних
превентивних
механізмів запобігання правопорушенням у сфері
поводження
з
генетично
модифікованими
організмами, а також механізмів виправлення
поведінки
правопорушників,
що
сприятиме
посиленню захисту прав та інтересів як громадян, так
і суб’єктів господарювання
завершення
оптимізації
органів
державного
контролю, розпочатої у 2014 році; створення
ефективної системи державного контролю у сфері
безпечності харчових продуктів, кормів, здоров’я та
благополуччя
тварин
завдяки:
посиленню
інституційної спроможності Держпродспоживслужби;
перегляду контрольних функцій і скороченню
надлишкових; дерегуляції у сфері фітосанітарного
контролю та ін.; приведення регулювання у
відповідності до законодавства ЄС
удосконалення законодавства у сфері безпечності та
якості харчових продуктів, його гармонізації з
законодавством ЄC;
упорядкування сфери маркування і реалізації
харчових продуктів, що забезпечить право
споживачів на отримання повної та достовірної
інформації про безпечність та якість харчових
продуктів, дозволить запобігти недобросовісній
конкуренції
забезпечення сприятливих умов для виробництва
спирту етилового денатурованого, біоетанолу,
продукції хімічного і технічного призначення, у тому
числі
дезінфікуючих
засобів,
парфумернокосметичної продукції, у виробництві яких
використовують спирт етиловий денатурований, а
також оцту з харчової сировини, який виробляється зі
спирту етилового неденатурованого, що сприятиме
розвитку спиртової галузі та суміжних галузей
реалізація Закону матиме позитивний вплив на:
ринкове середовище – шляхом забезпечення прав та
інтересів суб’єктів господарювання, які виробляють
спиртні напої та мають намір зареєструвати
географічні зазначення для них
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ЗАВДАННЯ "АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ"



законопроект

Мета

Закон України від 30.03.2021 № 1365-IX “Про
внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та
перехідні положення" Закону України "Про
приватизацію державного і комунального
майна" щодо відновлення проведення
аукціонів з продажу об'єктів великої
приватизації”

прийнято рішення для розблокування процесу
великої приватизації. здійснено низку підготовчих та
організаційних заходів, які передують проведенню
безпосереднього
продажу
об’єктів
великої
приватизації, зокрема проведення аукціонів.

ЗАВДАННЯ "ЗМІНА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ"
законопроект

Мета



проект Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення корпоративного управління
юридичних осіб, акціонером (засновником,
учасником) яких є держава" (реєстр. № 5593-д
від 06.07.2021, який 15.07.2021 прийнято в
першому читанні)

удосконалення чинного законодавства та приведення
його у відповідність до Керівних принципів ОЕСР з
корпоративного управління держпідприємствами,
покращення управління державними компаніями з
одночасним підвищенням прозорості їх діяльності



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
окремих питань державного фінансового
контролю в Україні” (реєстр. № 5022
від 04.02.2021)

унормування права органу державного фінансового
контролю на проведення заходів державного
фінансового
контролю
на
підприємствах,
господарських товариствах, у статутному капіталі яких
50 і більше
відсотків
належить
суб’єкту
господарювання державного сектору економіки та які
утворені такими суб’єктами господарювання



проект Закону України “Про внесення змін до
Закону України "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" (реєстр.
№ 5861 від 20.08.2021)

здійснення
безоплатної
передачі
об’єктів
електроенергетики з державної у комунальну
власність та спрощення процедури передачі у
комунальну власність іншого окремого індивідуально
визначеного майна, яка на сьогодні здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України



проект Закону України “Про правовий режим
майна
загальносоюзних
громадських
об'єднань (організацій) колишнього Союзу
РСР” (реєстр. № 6420 від 10.12.2021)

реалізація державою права власності на розташоване
на території України майно загальносоюзних
громадських організацій колишнього Союзу РСР та
збереження його в інтересах держави



проект Закону України “Про мораторій на
відчуження
майна
загальносоюзних
громадських
об'єднань
(організацій)
колишнього Союзу РСР” (реєстр. № 6421
від 10.12.2021)

забезпечення можливості подальшого врегулювання
питання правового режиму майна загальносоюзних
громадських об'єднань (організацій) колишнього
Союзу РСР та реалізації прав держави як його
власника

ЗАВДАННЯ "РОЗБУДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ"



законопроект

Мета

проект Закону України “Про формування та
розміщення державного та/або регіонального
замовлення на підготовку фахівців з вищою,

врегульовано особливості відносин, що виникають у
зв’язку з формуванням і розміщенням державного
та/або регіонального замовлення на підготовку
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законопроект

Мета

фаховою передвищою освітою, наукових,
науково-педагогічних кадрів, кваліфікованих
робітників та слухачів підготовчих відділень
закладів вищої освіти, на післядипломну
освіту” (реєстр. № 5467 від 05.05.2021, який
07.09.2021 прийнято в першому читанні)

здобувачів вищої, фахової передвищої, наукових,
науково-педагогічних
кадрів,
кваліфікованих
робітників та слухачів підготовчих відділень закладів
вищої освіти, післядипломної освіти;
підвищення ефективності розподілу безоплатних
місць для здобуття вищої, фахової передвищої та
професійної (професійно-технічної) освіти між
рівнями та спеціальностями вищої, фахової
передвищої та професійної (професійно-технічної)
освіти

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. "СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ЕКОНОМІКИ"
ЗАВДАННЯ "РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ ТА ВИВЕДЕННЯ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ ПРОДУКЦІЇ
З ВИСОКОЮ ЧАСТКОЮ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ"
Закон України (законопроект)

Мета



Закон України від 15.06.2021 № 1550-ІХ "Про
ратифікацію Протоколу про приєднання
України
до
Угоди
про
заснування
Консультаційного центру з питань права СОТ"

виконання
Україною
внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання чинності
Протоколом про приєднання України до Угоди про
заснування Консультаційного центру з питань права
СОТ, учиненим 23.06.2020 в м. Женева, та набуття
членства в цій міжнародній організації



проект Закону України “Про внесення змін до
Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність"
щодо
вдосконалення
законодавства у сфері зовнішньоекономічної
діяльності” (реєстр. № 4620 від 21.01.2021)



проект Закону України “Про зміни до статті 275
Митного кодексу України щодо вдосконалення
законодавства у сфері зовнішньоекономічної
діяльності” (реєстр. № 4621 від 21.01.2021)

вдосконалення
законодавства
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності для впровадження
механізмів застосування заходів, передбачених
положеннями угод СОТ як виняткові, які вживаються
країнами-членами СОТ в умовах посиленого
протекціонізму інших країн, а також у надзвичайних
ситуаціях в міжнародній торгівлі та (або)
міжнародних відносинах



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законів України щодо лібералізації
адміністративних
послуг
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності” (реєстр.
№ 5167 від 26.02.2021)

лібералізацію
законодавства
у
сфері
зовнішньоекономічної діяльності, удосконалення
інституту нетарифного регулювання, спрощення та
підвищення прозорості надання адміністративних
послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
скасування неактуальних норм законодавства

ЗАВДАННЯ "МОБІЛІЗАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ ЗАОХОЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙ"
Закон України (законопроект)



Мета

проект Закону України “Про внесення змін до забезпечення практичного застосування норм законів
Бюджетного
кодексу
України
щодо України "Про державно-приватне партнерство" та
врегулювання бюджетних відносин під час "Про концесію" для усіх сфер діяльності,
реалізації договорів, укладених в рамках забезпечення умов для зростання обсягу залучених
державно-приватного партнерства, у тому інвестицій для модернізації і створення нової
числі концесійних договорів” (реєстр. № 5090 інфраструктури та надання якісних суспільно
від 17.02.2021, 15.02.2022 Закон прийнято, значущих послуг
21.02.2022 направлено на підпис Президентові
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Закон України (законопроект)

Мета

України)



проект Закону України “Про здійснення
іноземних
інвестицій
у
суб'єкти
господарювання, що мають стратегічне
значення для національної безпеки України”
(реєстр. № 5011 від 03.02.2021, який
07.09.2021 знято з розгляду)

регулювання здійснення іноземних інвестицій у
суб’єкти господарювання, що мають стратегічне
значення для національної безпеки України, та
визначення порядку проведення оцінки впливу таких
інвестицій на національну безпеку України



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законів України щодо удосконалення
засад
створення
та
функціонування
індустріальних парків” (реєстр. № 5021
від 04.02.2021)

забезпечення
відповідності
фактичного
функціонування індустріальних парків розробленим
та затвердженим концепціям індустріальних парків,
що опосередковано впливатиме на розв'язання
проблем зайнятості населення, та забезпечить
активізацію
економічної
iнiцiативи,
розвиток
підприємництва

ЗАВДАННЯ "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ТА РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ВИРОБНИЦТВ"
Закон України (законопроект)



Закон України від 16.11.2021
“Про критичну інфраструктуру”

№ 1882-ІХ

Мета
визначення основних засад державної політики у
сфері
захисту
критичної
інфраструктури,
врегулювання правових і господарських відносин, що
виникають під час такої діяльності, повноважень
державних органів у сфері захисту критичної
інфраструктури

ЗАВДАННЯ "РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК, НАРОЩЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ШЛЯХОМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"
Закон України (законопроект)

Мета



Закон України від 15.06.2021 № 1545-IX “Про
вихід з Угоди про співробітництво у сфері
правової охорони й захисту інтелектуальної
власності та створення Міждержавної ради з
питань
правової
охорони
й
захисту
інтелектуальної власності”

проведення
внутрішньодержавних
процедур,
необхідних для виходу з Угоди про співробітництво у
сфері правової охорони й захисту інтелектуальної
власності та створення Міждержавної ради з питань
правової охорони й захисту інтелектуальної власності;
приведення договірно-правової бази в рамках СНД у
відповідність до сучасних реалій відносин



Закон України від 15.12.2021 № 1965-IX “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України
щодо
скасування
маркування
контрольними
марками
примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних”

скасування
системи
маркування
примірників
контрольними марками, яка втратила актуальність у
зв’язку з розвитком інформаційно-комунікаційних
технологій
та
використання
як
джерела
розповсюдження об’єктів авторського права і
суміжних прав Інтернет-сервісів



проект Закону України “Про авторське право і
суміжні
права”
(реєстр.
№ 5552-4
від 09.06.2021)

системний перегляд положень Закону України “Про
авторське право і суміжні права”, інших законодавчих
актів, з урахуванням вимог Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом, а також інших
міжнародних договорів та на врегулювання питань,
пов’язаних із охороною та захистом авторського
права і суміжних прав
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Закон України (законопроект)

Мета



проект Закону України “Про внесення змін до
Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу
України та Кримінального процесуального
кодексу України щодо відповідальності за
порушення авторського права і (або) суміжних
прав” (реєстр. № 5643 від 09.06.2021)

посилення
адміністративної
та
кримінальної
відповідальності за порушення авторського права і
(або) суміжних прав, що сприятиме зменшенню
кількості відповідних правопорушень під загрозою
посиленої відповідальності



проект Закону України “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
посилення захисту прав інтелектуальної
власності” (реєстр. № 6464 від 24.12.2021)

забезпечення виконання зобов’язань України,
передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з
однієї
сторони,
та
Європейським
Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх
державами-членами, з іншої сторони, імплементацію
в національне законодавство положень Угоди та актів
законодавства ЄС, досягнення європейського рівня
захисту
прав
інтелектуальної
власності,
удосконалення захисту таких прав у судовому
порядку
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