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MIHICTEPCTBO ЕКОНОМIКИ УКРДiНИ
(Мiнекономiки)

вул. м. грушевського l2l2, м. киiв,01008, тел. (044)2004,7_53, факс (0,и)25з_63_71- 
E_mail-: mесопоmу@mе. gov.ua, http://www.me. gоч.ча, код сдрпоу з 7508596

На Ns

Щубенська MicbKa рада

вул. Замкова,4
м. ,Щубно, PiBHeHcbKa обл.

35600

На виконання дор)цення Прем'ер-мiнiстра Украiни вiд 31 .12.2021 Jt 59815/2/1-21

щодо звернення koMiTeTy BepxoBHoi Ради Украiни з питань соцiальноi полiтики та

захистУ прав BeTepaHiB вiд 29.12.2021 N9 04-30/1z-202|l40,78l9 та листа CeKpeTapiaTy

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29.|2.2021 Ns 426981012-2l МiнекономiкИ в межаХ

компетенцiт опрацювало зверненнrI Деп,vтатiв Дубенськоi Micbkoi ради piBHeHcbkoi

областi щодо внугрiшньоТ та зовнiшньоi полiтики, cxBilJleHe рiшенням MicbKoT ради

вiд 14.12,202| Ns 1770 (лист ьiд21.l22021 J\b5609/05-02-T4l2|), та iнформуе пРО

наступне.

Щ о d О п ер епр о Zp аrиу в ання еко н о lиiчн oi' сm р аmе zii"

У березнi 2021 рокУ Урядом затверджено НацiончLльну економiчну стратегiю

УкраiнИ на перiоД до 2030 року (даЛi - Стратегiя) (постанова Кабiнеry MiHicTpiB

Украiни вiд 03.03.2021 J\Ъ 179), шьому передувала кропiтка робота Уряду, цsнтральних

органiв виконавчоТ влади, неурядових органiзацiй, народних депутатiв УкраiЪи,

представникiв бiзнесу.

вiдповiдно до iнiцiативи Прем'ер-мiнiстра Украiъи ,,щ. Шмигаля протягом tIевного

перiодУ часу (IV квартzLлу 2020 року - I KBapTa:ly 2021 року) в KpaiHi здiйснювався

процес пiдготовки НацiональноТ економiчноi стратегii до 20З0 РокУ, в рамках якого було

проведено аудит економiки краiни.
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Сертифiкат 58Е2D9Е7F9O0з07в04000000845Е3300Есв39в00

fliйсний з 19,11.2021 0:00 по 18,11.2023 23:59

((

3ОЗ1-07/S67-06 вiд 11.01.2022 17:37

л/f{О!/аg, ф-



2

ЗгiднО З дор)л{еНням ПpeM'ep-MiHicTPa УкраiнИ МiнеконОмiки наряДУ з iншими

центрttльними органами виконавчоi влади приймало )цасть у зЕвЕачених процесах,

зокрома, MiHicTepcTBo забезПечилО органiзацiю роботИ робочоi црупи щодо розробки

гIроекту Стратегii. До rr скJlаду входили представЕики цонтральних органiв виконавчоi

влади та неурядових органiзацiй, народнi депутати Украiни, представники бiзнесу.

Так, 7 Bepecцrl та 9 жовтня2О20 року було проведено засiдання робочоТ црупи, на

яких розгл ядалисяпитання вiзii розвитку yKpaiHcbKoi економiки до 2030 року та ключовi

стратегiчнi iндикатори.

6 листопада 2020 року в рамках розширсного засiдання робочоi групи Прем'ср-

MiHicTp Украiни презентував вiдповiднi матерiали шодо аудиту економiки та BeKTopiB

проокту Стратегii. У подii взяли участь Президент Украiни Володимир Зеленський,

Голова BepxoBHoi Ради Щмитро Разумков, Перший заступник Голови BepxoBHoi Ради

Руслан Стефанчук? представники бiзнесу, науковцi та iншi-

важливою складовою в процесi розробленнlI проекту Стратегii було проведення

гryблiчних заходiв, метою яких стало обговорення виявлених в результатi аулиту

проблем, викликiв i бар'ерiв, стратегiчних цiлей i завдань економiчноi полiтики до 2030

року, напрацьованих робочою групою i тематичними робочими пiдгрупами на

платформi Щентру економiчного вiдновлення задля BpaxyBaHHrI пропозицiй eKcTlepTiB,

науковцiв, бiзнесу i урядових iнститучiй.

Зокрема, протягом 22.0|,z02I - 25.02.202| за дорrIенням Прем'ер-мiнiстра

УкраiнИ було проВеденО 10 публiЧних заходiв за участi ПpeM'cp-MiHicTpa Украiни,

членiв Уряду, народних депутатiв Украiни, представникiв Офiсу Президента Украiни,

MiHicTepcTB та провiдних експертiв за напрямами полiтики, метою яких стаJIо широке

представлення кJIючових iдей, наrrрацювань робочих груп та обговорення можливостей

ix iмплементацii за наступними напрямами:

Iнвестицiйна привабливiсть, ринки капiта.гry та макроекономiчна стабiльнiсть

(Z2.0|.202l);

Пiдтримка креативних iнлустрiй та iндустрii гостинностi (26.0 | .202|);

РозвитоК пiдприемНицькоi культури та регуляторна попiтика (26.01 .202|);

Щифрова eKoHoMiKa та Iнформацiйно-комп' ютернi технологi i (02.02.202l) ;

Мiжнародна економiчна полiтика та торгiвля (Експортно-кредитне агентство)

(02.02.202l);

Промисловiсть, тр анспорт та iнфраструктура (0 а .02,202 |) ;

розвиток енергетичного сектору, видобувна промисловiсть та ефективний захист

довкiпля (04.02.2021.);

Р еiнтеграцiя тимчасов о окупо в аних територ iй Укр аiни (12,02.202 l) ;

Розвиток агросекто ру (I6.02.202t);

Управлiння державною та коNгунчrпьною власнiстю (2З .02.2021).
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.що учаотi у публiчних заходах за напрямами Стратегii було запрошено бiльше

550 осiб, якi представляли iнтереси i позицii законодавчоi, виконавчоi влади,

громадськостi, науки i бiзнесу. онлайн трансляцii цих подiй були досryгrнi на

офiцiйному ютуб-каналi Кабiнету MiHicTpiB Украiни за посиланням:

https:/ýoutu.be/Ia07VArfooY. ТакоЖ на цьомУ каналi зберiгаютьсЯ записи ycix

проведених публiчних заходiв з обговореннrI напрацювань до проекту Стратегii. Анонси

Bcix обговорень Стратегii у Кабiнетi MiHicTpiB Украiни та новини за ix результатами

публiкувал ися на урядов ому порталi (http s : //www. kmu. gov.ua).

результати аудиту економiки Украiни та вектори економiчного розвитку,

напрацьованi на платформi Щентру економiчного вiдновлення, представленi на

офiцiйнiЙ сторiнцi, присвяченiЙ проектУ Нацiональноi економiчноi стратегii

(https ://nes203 0. оrg.uаl).

що розробки Стратегii долуrилися понад 500 учасникiв: представники бiльш як 20

аналiтичних центрiв, понад 30 бiзнес-асоцiацiй, 40 органiв ВикОНаВЧОi ВЛаДИ,

експертного ссродовища та громадянського суспiльства, народнi депугати.

щокумент визначае стратегiчнi кроки для розвитку промисловостi, агросектору,

видобутку, iнфраструктури, транспорту, енерготичного сектору, iнформацiйно-

комунiкаЦiйниХ технологiй, креативних iндустрiЙ та сфери посJIуг. Також Стратегiя

враховус важливi наскрiзнi наrrрямки - дiджиталiзацirо, "зелений" K,vPc, РОЗВИТОК

пiдприемництва та збалансований регiональний розвиток.

Серел принципiв, на яких булусться Нацiональна економiчна стратегiЯ

свропейська та свроатлаНтична iнтеграцiя, недоторканiсть приватноi власностi,

верховенство права? неторпимiсть до корупцii, вiльна i чесна конкуренцй, рiвний доступ

для бiзнесу.

Стратегiя визначас довгострокову економiчну вiзiю, принципи i цiнностi, "червонi

пiнii" (неприпустимi напрями руху), ключовi напрями (вектори) економiчного розвитку

та за кожним з 20 напрямiв - стратегiчнi цiлi, шляхи ix досягнення з урахуванням

наявIIих i потенцiйних викликiв i бар'ерiв, а також ocHoBHi завданнrI державноi

економiчноi полiтики та цiльовi iндикатори на перiод до 2030 року.

вiдповiдно, метою Стратегii с створення можливостей для украiнцiв як цромадян,

украiнцiв як пiдприемцiв та iHBecTopiB.

Стратегiя передбачас поетапне досягнення мети щодо пiдвищення рiвня

добробутУ населеннrI. ПершочерговиМ етапоМ е формування конкурентоспроможних

умов дJUI бiзнесу та iнвестицiй, а також вiдновлення довiри до державних iнститутiв. Ще

дастЬ змогУ перемогтИ у конкурОнцiТ за капiтаЛ на cBiToBoMy ринку та як результат

зал}п{ити iнвестицii дJIя модернiзацiТ ceKTopiB економiки.

зокрема Стратегiсю передбачено впровадження завдань за такими

пiдприемництво, регуJUIторне середовище, верховенство права,

напрямами як

iнвестицiйна
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привабливiсть, агропромисловий соктор та харчова промисловiсть, переробна

промисловiсть, ocBiTa, охорона здоров'я, соцiальна сфера культура, довкiлля,

регiональний розвиток тощо.

Так, за напрямом 17 Стратегii "Пiдпри€мництво (розвиток пiдприемництва)"

визначено наступнi стратегiчнi цiлi:

забезпечення ефективноi державноi полiтики з розвитку пiдприемництва;

стимулювання розвитку пiдприемницькоТ культури та компетенцiй;

створеншI умов для пiдвищення рiвня достугry пiдприемств до фiнансiв;

створення умов для пiдвищення рiвня доступу пiдприемств до ринкiв;

стимулювання розвитку iнновацiй; забезпечення прозорого та ефективного

реryлювання ринкових вiдносин.

Також, визначено стратегiчний курс полiтики щодо розбудови комфортного

реryляторного середовища за кожною iз стратегiчних цiлей, а саме - шляхи ix

досягноння та завдання.

,Щосягнення стратегiчних цiлей сприятиме утворенню нових пiдприемств та

забезпеченню розвитку вже функцiонуючих шляхом :

узгодженнrI дiяльностi Bcix стейкхолдерiв, якi займаються розвитком

пiдlриемництва в YKpaiHi на нацiональному та мiсцевому piBHi, державних та приватних

органiв/органiзацiй;

забезпеченIuI оперативного представлення економiко-статистичноi iнформацii

щодо розвитку пiдприемництва, проблем та потреб пiдприсмцiв iз зазначонням cTaTi,

iнвалiдностi, стаryсу внутрiшньо перемiщеноi особи 1QTrIo для прийняття управлiнських

рiшень; проведення щорiчноi оцiнки стану малого та середнього бiзнесу;

забезпечення розвитку пiдприемницькоi культури для збiльшення кiлькостi

людей, якi вiрять у власну iдею та готовi пiти на ризик для Ii реалiзацii;

стимулювання покращеншI дiловоi репутацii пiдприемцiв для забезпечення ix

можливостi використати Bci наявнi iнструменти розвитку пiдприсмництва (лержавнi

програми, програми мiжнародноi технiчноi допомоги тощо) ;

створення умов дJI;I навчання пiдприемцiв для пiдвищення рiвня Тх компетенцiй

та, як наслiдок, пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi на рйнку;
спрощеЕня доступу до фiнансiв через програми кредитування та створоншI УМоВ

для альтернативних джерел фiнансування пiдприемницькоi дiяльностi, зокреМа

венчурного фi нансування ;

створення нових можливостей для збуту ToBapiB та послуг пiдприемцiв, зокрема

за рахунок стимулювання iнтернацiоналiзацii мiшого та середнього бiзнеСУ Та

об'еднання пiдприсмцiв для сприяння кооперацii мiж пiдприемцями;

забезпеченнrI повноцiнного функцiонування окосистем для розвитку iнновацiй.



I

5

СтратегiяеосI{оВоюпiДчасрозробленнямiнiстерстВаМи'iншимицентралъниМи

оргаЕами виконавчоi влади планiв заходiв, проектiв програмних i стратегiчних

документiв, проекТiв законiВ та iншиХ aKTiB законодавства. Програмнi та стратегiчнi

документи Кабiнету MiHicTpiB Украiни, 
::з.:'"п""о"i 

MiHicTepcTB та iншиХ

цонТральЕихорганiвВиконаВчоiвладиприВоДятьсяУвiдповiДнiстьiзСтратегiсю(Уразt
потреби)iвиконУютЬсяЗурахУВаннJIМпрiоритетностiДосягненняВиЗначених

'**Ъ;:JJ^Ж:Нff";,ятого пуIIкту 2 постанови Кабirrеry MiHicTPiB УКРаiНИ

вiд 0з.0з.2021 Ns 179 монiторинг стану виконаЕНrI СТРаТОГii ПРОВОДИТЬСЯ На еДИ''ОМУ

веб-порталiелектронногоУряДУВанtUIшJUIхоМУЗагаJIъЕенIиiнформачiiпрохiд11
iмплементацiiiаналiзУстУIIеняДосяГЕенняВиЗначенихцiльовихiндикаторiвУзвiтномУ

порiодi. сqгяПЬТ{v координацiю виконання,

Органiзаuiйно-методичне супроводження та загаJIьну коорди

монiторингу стану виконан*,я i перегляду Стратегii забезпечуе CeKpeTapiaT Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни (абзач другий пункту з постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни

вiд 0 3 . 0 3 2 й 1 

;Т ;:'; з ацу ч етв ертого пуЕкту 4 п о с тан_о вил:::::::ЖlН"":#:Т

вiд 03.03.2021 Ns 179 мiнекономiки, як i iншi цеЕТРаЛЪЕi ОРГаНИ ВИКОНаВЧОi ВЛаДИ' На

постiйнiй oc'oBi забезпечуватимо вносення iнформачii про стаri:jа:нання Стратегii ло

елокц)онноiсистемимонiторингУiконтролюВикоЕанняСтратегiiнасдиномУвеб-
порталi ел9ктронного урядування,

Перший заступнIIк MiHicTpa

економiки Украiни
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