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Вступ 

 

Світ змінюється. Країни стоять на порозі глобальних перетворень. 

Поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, призвело до пандемії та змінило порядок 

денний. Ефективна відповідь на ці виклики дасть Україні новий поштовх до 

сталого розвитку. 

Уряд України виходить з положень статті 3 Конституції України, згідно 

з якою людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Наша програма – реалістична, а підходи – відповідальні. Перший 

напрямок роботи – це подолання ризиків для життя і здоров’я наших 

громадян. Другий – відновлення економічного зростання. 

 

МИ МАЄМО ЗАБЕЗПЕЧИТИ: 

● матеріальний добробут та благополуччя українців через побудову 

ефективної економічної системи функціонування країни 

● розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих 

місць, забезпечення рівних можливостей для всіх підприємців 

● дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, 

культури та системи державних послуг 

● захист територіальної цілісності та суверенітету Україні та безпечну 

реінтеграцію тимчасово окупованих територій України 

 

Уряд підтверджує незмінний курс на європейську та євроатлантичну 

інтеграцію України. Плануємо реалізувати принципи економічного, 

правового, соціального розвитку, що передбачені в Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС. Інтеграція до НАТО зміцнить обороноздатність України. 

Українці очікують від нас чесності, прозорості та результативної 

діяльності Кабінету Міністрів України. Докладатимемо максимальні зусилля 

на досягнення результатів за напрямами Програми. 
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I. Короткострокові пріоритети діяльності Уряду 

Реагуючи на нагальні виклики з метою збереження життя і здоров’я 

громадян, Уряд спрямує першочергові зусилля на вирішення завдань, які 

ставить перед Україною світова пандемія COVID-19. 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ: 

• Підготовка мережі лікарень для роботи в особливих умовах, 

забезпечення медзакладів необхідним медичним обладнанням, лікарськими 

засобами та матеріалами, створення додаткових місць надання медичної 

допомоги. 

• Відновлення функціонування системи протиепідемічного захисту; 

забезпечення контролю за дотриманням та реалізацією карантинних заходів. 

• Забезпечення безперервної роботи об’єктів критично важливої 

інфраструктури та продовольчої безпеки. 

• Заохочення вітчизняного виробництва необхідних лікарських 

засобів, медичного обладнання та інших критично важливих товарів. 

 

2. ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДТРИМКИ: 

• Перегляд Державного бюджету України на 2020 рік для посилення 

соціального захисту та підтримки економіки. 

• Надання кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який 

зазнав втрат внаслідок карантинних заходів. 

• Підтримка вітчизняного промислового виробника, в тому числі 

шляхом здійснення державного замовлення та державних закупівель. 

• Застосування фіскальних та інших інструментів для зменшення 

навантаження на бізнес в умовах форс-мажору. 

• Залучення до активного економічного життя країни громадян 

України, які повернулись після тривалого перебування за кордоном. 

 

3. ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ПІДТРИМКИ: 

• Забезпечення щорічної індексації пенсій та надання допомоги 

пенсіонерам та іншим вразливим верствам населення. 

• Максимальне спрощення надання тимчасової допомоги з безробіття 

на період дії карантинних заходів. 

• Забезпечення підвищеної оплати праці медичним працівникам та 

особам, що задіяні у ліквідації спалахів коронавірусної інфекції. 

• Організація дистанційного навчання, завершення 2019/2020 

навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

вступної кампанії до закладів освіти у 2020 році.. 
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ІІ. Довгострокові пріоритети діяльності Уряду 
 

СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В ПЕРІОД 

ПОСТПАНДЕМІЇ 

1. РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

• Створення сприятливих умов для розвитку та відновлення малого та 

середнього підприємництва 

• Забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки 

підприємницької ініціативи громадян 

• Сприяння зменшенню регуляторного тиску на суб’єкти малого та 

середнього підприємництва 

• Запровадження нових та розширення існуючих програм кредитної 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва 
 

2. ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНОГО ПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИКА 

• Створення умов для розвитку української промисловості, 

орієнтованої на виробництво високотехнологічної продукції 

• Захист українського виробника від субсидованого та демпінгованого 

імпорту через механізми СОТ 

• Державна підтримка українського експортера для розширення 

присутності української продукції на закордонних ринках 

• Запровадження експортного кредитування, реалізація “промислового 

безвізу” та активне просування українських товарів 
 

3. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 

• Створення умов для залучення ефективних власників шляхом 

приватизації об’єктів державної власності. 

• Запровадження раціональної системи корпоративного управління 

державними підприємствами у відповідності до міжнародних стандартів. 
 

4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

• Сприяння розвитку українського фермерства як основи для 

відродження села шляхом державної підтримки. 

• Залучення інвестицій в аграрний сектор, сприяння експорту 

продукції сільськогосподарського виробництва. 

• Реалізація положень прийнятого Верховною Радою України Закону 

“Про введення в обіг земель сільськогосподарського призначення”. 
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5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

• Зниження енергетичної залежності, диверсифікація джерел 

постачання енергоресурсів, забезпечення надійності, екологічності та 

доступності енергії для всіх споживачів. 

• Запровадження ефективних правил та механізмів діяльності 

енергетичних ринків разом із комерційним обліком ресурсів, забезпечення 

інтеграції енергетичних ринків до європейських ринків, прозорої роботи 

незалежних регуляторів. 

• Підвищення енергоефективності за ланцюгом від виробництва до 

споживання енергії, стимулювання енергоефективних заходів, залучення 

інвестицій для впровадження енергоефективних та інноваційних технологій. 

 

6. РОЗВИТОК НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ 

• Забезпечення належних умов для результативної діяльності 

науковців та дослідників, що сприятимуть розвитку фундаментальних та 

прикладних досліджень, інтеграції в світовий дослідницький простір. 

• Розбудова інфраструктури, що забезпечує сприятливі умови для 

створення та впровадження (комерціалізації) інноваторами результатів їхніх 

досліджень та розробок. 

• Запровадження грантового фінансування науки та інновацій. 

 

ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ 

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ 

• Продовження медичної реформи та подальший розвиток системи 

фінансування надання медичних послуг. 

• Розширення програм забезпечення доступними ліками. 

• Розвиток екстреної медичної допомоги для підвищення доступності 

якісних медичних послуг для всіх українських громадян. 

• Розбудова системи громадського здоров’я для оцінювання стану 

здоров’я населення та оперативного виявлення загроз для українців. 

• Забезпечення гідних умов та рівня оплати праці для медичних 

працівників. 
 

2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

• Створення умов для якісної та доступної дошкільної освіти. 

• Продовження реалізації концепції “Нова українська школа”. 

Створення ефективної системи профорієнтації. 

• Створення сучасної навчально-виробничої інфраструктури для 

закладів професійної освіти. Залучення органів місцевого самоврядування та 

бізнесу до підготовки кваліфікованих робітників і фахівців. 
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• Надання фінансової автономії закладам вищої освіти та зміна 

підходів до управління ними. 

• Залучення фінансової підтримки міжнародних партнерів для 

реалізації реформ у сфері вищої і професійної освіти. 

• Реалізація державного фінансування закладів вищої освіти на основі 

показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності. 

 

3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

• Забезпечення регулярної індексації пенсій та справедливого 

механізму нарахування виплат пенсіонерам. 

• Створення передумов для ефективного функціонування 

накопичувальної пенсійної системи. 

• Адресна соціальна підтримка незахищених верств населення, 

адресність надання житлових субсидій населенню. 

• Забезпечення прав осіб з інвалідністю, інтеграція осіб з інвалідністю 

у суспільне життя, усунення дискримінації за ознакою інвалідності. 

• Створення умов для безпеки та благополуччя кожної дитини шляхом 

розвитку відповідального батьківства та сімейних форм виховання. 

• Забезпечення соціальної підтримки громадян України, які 

постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, в тому числі 

внутрішньо переміщених осіб, політв’язнів, військово полонених та 

цивільного населення та членів їх сімей. 

• Підтримка та адаптація ветеранів. Запровадження дієвого механізму 

для повноцінної інтеграції у суспільне життя ветеранів війни, членів їх сімей, 

членів сімей загиблих, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 

зокрема створення можливостей для здобуття освіти, професійного розвитку, 

активної самозайнятості, відкриття та ведення власного бізнесу. 

 

4. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОСТОРУ 

• Забезпечення доступності культурних послуг, широкі можливості 

для створення якісного культурного та креативного продукту, захист і 

популяризація культурної спадщини та культурних цінностей. 

• Формування цілісного україномовного культурно-інформаційного 

простору та розвиток кінематографу. 

• Розвиток туристичного потенціалу. Заохочення населення до 

внутрішнього туризму та популяризація України в світі. 

• Посилення національної інформаційної безпеки. Захист українського 

інформаційного простору, протидія інформаційній агресії, в тому числі на 

тимчасово окупованих територіях України. 
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5. СПОРТИВНІ, АКТИВНІ ТА ПАТРІОТИЧНІ ГРОМАДЯНИ 

• Забезпечення розвитку спорту в регіонах України, розбудова та 

реконструкція спортивної інфраструктури, доступної для всіх верств 

населення, в тому числі осіб з інвалідністю, популяризація здорового образу 

життя. 

• Підтримка виступів спортсменів національних збірних команд на 

міжнародній спортивній арені та проведення на території України 

міжнародних спортивних змагань. 

• Підвищення рівня економічної та громадської активності молоді, її 

інтеграції в суспільне життя та адаптації до викликів, розвиток 

компетентностей молоді і визначення нею свідомого вибору життєвого шляху 

(у тому числі через молодіжне підприємництво). 

• Розвиток культури волонтерства серед дітей та молоді, підвищення 

спроможності організацій, що залучають до своєї діяльності волонтерів, у 

тому числі шляхом запровадження механізму підтримки громадянами таких 

організацій. 

• Налагодження міжрегіональної та міжвідомчої взаємодії у сфері 

національно-патріотичного виховання з метою утвердження єдиної 

національної системи цінностей. 

 

6. РОЗВИТОК РЕГІОНІВ 

• Формування ефективного місцевого самоврядування та органів 

державної влади на новій територіальній основі. 

• Оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, 

удосконалення адміністративно-територіального устрою. 

• Продовження реалізації програми «Велике будівництво», створення 

якісної транспортної та соціальної інфраструктури. 

• Відновлення мобільності населення та транспортної логістики країни 

шляхом реформування ринку залізничних перевезень, розбудови авіаційної 

інфраструктури, розвиток портової інфраструктури та річкових перевезень. 

• Відновлення необхідної для громадян інфраструктури в Луганській 

та Донецькій областях, забезпечення на цих територіях створення нових 

робочих місць та розвитку підприємництва. 

• Трансформація вугільних регіонів. Забезпечення гідних умов та рівня 

оплати праці шахтарів. Розробка програм з реабілітації та створення нових 

робочих місць у шахтарських регіонах. 

• Реформування будівельної та містобудівної галузі, захист інвесторів 

будівництва від недоброчесних забудовників. 

• Формування програм щодо забезпечення громадян власним житлом. 

Розвиток іпотечного кредитування.  
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7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

• Запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення, 

мінімізація екологічних ризиків здоров’ю людей. 

• Збереження та відновлення стану ключових природних екосистем, 

формування державної системи моніторингу стану довкілля відповідно до 

європейських критеріїв. 

• Запровадження принципу сталого розвитку для використання 

природніх ресурсів з метою їх збереження для майбутніх поколінь та 

гарантування рівного та прозорого доступу до них. 

  

РОЗБУДОВА БЕЗПЕЧНОЇ КРАЇНИ 

1. ПОСИЛЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 

• Відновлення територіальної цілісності держави. 

• Ефективний оборонний менеджмент, професійний та вмотивований 

персонал сил оборони, чисельний військовий резерв,  розвинута військова 

інфраструктура, логістика та запаси матеріальних засобів. 

• Сприяння та підтримка підприємств оборонно-промислового 

комплексу для виготовлення сучасного високотехнологічного озброєння. 

 

2. БЕЗПЕКА В КРАЇНІ 

• Швидке та компетентне реагування органів системи МВС на 

надзвичайні ситуації та події, що загрожують безпеці громадян. 

• Зміцнення громадської безпеки і правопорядку шляхом реалізації 

превентивних програм протидії злочинності. 

• Забезпечення органів та підрозділів аварійно-рятувальних і 

пожежно-рятувальних служб сучасною технікою та оснащенням. 

• Забезпечення надійності державного кордону та якісного сервісу під 

час його перетину. 

 

3. ГІДНЕ МІСЦЕ УКРАЇНИ В СВІТІ 

• Зміцнення міжнародної солідарності у протидії агресії РФ, 

забезпеченні режиму санкцій. 

• Залучення міжнародної допомоги для протидії антикризовим явищам 

в економіці та проведення реформ в Україні. 

• Поглиблення співпраці з ключовими міжнародними партнерами. 

• Вдосконалення захисту прав та інтересів українців за кордоном, 

посилення зв’язків із закордонними українцями. 
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ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА 

1. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ 

• Забезпечення доступу громадян та бізнесу до якісних, своєчасних, 

швидких та зручних публічних послуг без корупційних ризиків, зокрема 

забезпечення переведення найбільш популярних з них в електронну форму, 

впровадження єдиної в країні мережі фронт-офісів з надання 

адміністративних та інших публічних послуг і запровадження системи 

моніторингу та оцінки якості надання публічних послуг. 

• Розвиток публічних електронних реєстрів та інструментів 

електронної демократії, способів електронної ідентифікації, нових механізмів 

кваліфікованого електронного підпису та відкриття наборів даних. 

• Розширення доступу та покращення цифрових навичок людей для 

безпечного та ефективного використання інтернету як для особистого 

розвитку, так і для ведення власної справи. 

• Залучення інвестиційного капіталу для розвитку ІТ бізнесу, інших 

галузей креативної економіки.  

 

2. ЕФЕКТИВНЕ УРЯДУВАННЯ 

• Створення передумов для унеможливлення корупції завдяки 

переходу на новітні технології спілкування громадян, бізнесу та влади. 

• Розробка нового трудового законодавства та формування системи 

відносин між працівником, роботодавцем та державою в умовах зміни 

системи в період постпандемії. 

• Вдосконалення системи державного управління задля ефективного 

використання ресурсів на утримання органів виконавчої влади. 

• Узгодження стратегічного і бюджетного планування для 

збалансованості бюджету та боргової безпеки.  

• Забезпечення ефективної та прозорої співпраці з міжнародними 

фінансовими організаціями. 

• Підвищення ефективності в адмініструванні податків, зборів і 

митних платежів зі збереженням балансу між безпековими вимогами та 

простотою процедур. 

• Приведення податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, 

впровадження міжнародних стандартів прозорості та обміну інформацією. 

 

3. РОЗВИТОК І ЗМІЦНЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

•  Убезпечення бізнесу та громадян від проявів рейдерства, обману, 

збільшення привабливості України для інвесторів завдяки їх впевненості у 

непорушності прав на відповідні активи, забезпечення ефективних процесів у 

процедурах банкрутства. 
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•  Створення ефективних систем медіації, третейських судів та 

арбітражів, альтернативних державним судам. 

• Надання незахищеним верствам населення доступної та якісної 

безоплатної правової допомоги. 

• Вирішення системних проблем у сфері захисту прав і свобод людини. 

• Створення гуманістичної системи виконання кримінальних 

покарань, яка гарантуватиме безпеку суспільства та забезпечуватиме 

соціальне зцілення людини. 


