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наші цінності

Партія «Демократичний Альянс» будується і діє за трьо-
ма головними принципами: 

відкритість і підзвітність суспільству 

фінансова прозорість

колективне лідерство
Ми – політична партія, яка бере на себе місію докорінної трансформації України відповідно до 
викликів сьогодення та майбутнього. 

Цивілізаційний вибір України на користь євроатлантичного 
простору визначено Революцією Гідності. 
Цінності, які були покладені в основу сучасної європейської цивілізації, –  
права та свободи Людини, якісна освіта, високі стандарти життя, приватна ініціатива як основа 
добробуту людини і суспільства, самоврядування громад і відповідальне лідерство – мають стати 
основою нової України, яку ми хочемо будувати, і назавжди запобігти поверненню авторитаризму.

Стратегічною метою партії є відкрита країна як частина великого розвиненого світу, інтегрована 
у світовий економічний і культурний простір. Країна з людиноцентричною політикою та 
економікою. Країна, в якій можна вільно висловлювати свої думки, працювати та розвивати 
бізнес, будувати власний добробут із користю для суспільства. Країна, в якій будь-яка 
ксенофобія та дискримінація людини є неприйнятними.

Ми бачимо ключові фактори успіху України в реалізації таких принципів побудови дер-
жави та суспільства:

1. Незалежність і суб’єктність держави.

2. Нульова толерантність до корупції.

3. Довіра між суспільством та державою.

4. Справедливість.

5. Сервісна держава.

6. Самоврядна громада.

7. Збалансована система органів влади, яка базується на 
ефективній системі стримувань та противаг.     
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НАШІ ЦІННОСТІ

НАШЕ БАЧЕННЯ ЗМІНИ 
ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ:

1. Укласти новий суспільний договір на основі вимог Рево-
люції Гідності, що знайде своє відображення в Конституції 
України.

2. Врегулювати ефективний розподіл повноважень між орга-
нами державної влади, усунути існуючий дуалізм виконавчої 
вертикалі влади шляхом внесення змін до Конституції Украї-
ни. Створити незалежний орган — Конституційні збори, відпо-
відальний за розробку відповідних змін, задля забезпечення 
довіри громадян та унеможливлення будь-яких зловживань під 
час внесення змін до Конституції. 

3. Забезпечити роль Верховної Ради, відповідно до моделі 
парламентсько-президентської республіки, як головного май-
данчика для ухвалення ключових рішень у державі. 

4. Обмежити повноваження Президента України функціями 
забезпечення зовнішньої політики та оборони держави.
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проблеми:

1. людський капітал

1. Освітня система України є за-
старілою і не відповідає ані сучас-
ним вимогам, ані викликам майбут-
нього. 

2. На державному рівні відсутнє 
стратегічне бачення майбутнього 
освіти. Створення системи сучасної 
освіти в Україні не є на сьогодні прі-
оритетом державної політики. 

3. В Україні існує жорстка нестача трьох ключових 
видів ресурсів, необхідних для успішної освітньої ре-
форми: 

 ¤ немає достатньої кількості висококваліфікованих 
викладачів, вчителів та освітніх менеджерів,

 ¤ недостатньо фінансових ресурсів в державному 
і місцевих бюджетах для здійснення швидких і 
масштабних змін, 

 ¤ дуже обмежено час на здійснення необхідних пе-
ретворень.  

Найголовніше стратегічне завдання держави в галузі освіти полягає не в 
тому, щоб самостійно зробити всі необхідні реформи, а в тому, щоб дати 
суспільству інструменти, уможливити зміни і безперервне вдосконалення.

У XXI cторіччі виграватимуть ті країни, які будуть покладатись на чотири 
види постійних інновацій в освіті, – інновації контексту, інновації мотива-
ції, інновації управління та інновації простору. Ці чотири види інновацій 
створюють умови для досягнення головної мети – забезпечення іннова-
ційного змісту освіти і його постійного вдосконалення відповідно до но-
вих змін і майбутніх викликів. Пріоритетами держави мають стати:

1. Відновлення престижності праці вчи-
теля і викладача-дослідника.

2. Створення стимулів для розвитку 
цифрової, фінансової, мовної і підприємниць-
кої грамотності, а також навичок критичного і 
творчого мислення, взаємодії та спілкування, 
глобальної і громадянської грамотності.

3. Запровадження на всіх освіт-
ніх рівнях змішаного офлайн- та 
онлайн-навчання з рівноправним поєд-
нанням формальної системи з неформаль-
ними та інформальними формами досяг-
нення високих стандартів компетенцій. 

стратегічні рішення:

1.1 cучасна освіта та навчання впродовж 
життя



8

першочергові кроки:

ШКОЛА

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

4. Національна програма розвитку змі-
шаної освіти (blended-learning) і навчання 
впродовж життя. Повне переосмислення ді-
ючої системи заочної освіти, яка за сучасних 
умов є формальністю.

5. Нова роль, кваліфікаційні вимоги, спеці-
альна управлінська підготовка і нові механізми 
призначень директора школи, керівника закла-
ду професійної освіти та ректора університету, 
запровадження сучасних моделей управління 
навчальними закладами всіх рівнів.

6. Легалізація недержавних джерел фі-
нансування шкіл, запровадження прозорих і 
підконтрольних громаді інструментів викори-
стання недержавних грошових фондів шкіл.

7. Забезпечення справжньої педагогіч-
ної і фінансово-адміністративної суб’єктності 
всіх навчальних закладів усіх рівнів.

1. Зняття будь-яких обмежень на використання якісних сучасних форматів навчання 
від дитячого садочку до університету вже сьогодні! 

Використання змішаних форматів навчання та сучасних методик оцінювання і 
зворотного зв’язку щодо прогресу учня і студента, зокрема комбінація онлайн- і 
оффлайн навчання, залучення учнів і студентів у проектну діяльність, тьюторський 
підхід, індивідуальний зворотний зв’язок замість традиційного оцінювання. Все це 
має стати не альтернативою і можливістю, а обов’язком для всіх навчальних закла-
дів усіх рівнів. Відповідні нормативні акти мають бути прийняті першочергово.

2. Термінова реформа системи підготовки вчителів, яка складатиметься з трьох етапів:

1-й етап. Стратегічний національний проект зі створення нового сучасного національного 
педагогічного університету із залученням найкращих освітян-новаторів України і світу та з рів-
нем уваги і підходами в фінансуванні, аналогічними до створення антикорупційних інституцій. 

2-й етап. Створення на прикладі нового Національного педагогічного університету нових 
регіональних педагогічних університетів на матеріальній базі існуючих педагогічних вишів, лік-
відація Академії педагогічних наук і перенесення наукових педагогічних досліджень на рівень 
педагогічних університетів. Змагання найкращих програм і методик замість монополії однієї 
структури.

3-й етап. Підготовка вчителів за новими методиками, з таким рівнем уваги і фінансуван-
ня, що аналогічний до створення Національної поліції України. 
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

3. Запровадження нової системи шкільного менеджменту.

Це має відбуватись паралельно з реформою системи підготовки вчителів та у співп-
раці з провідними бізнес-школами і тренінговими компаніями, а в майбутньому – на 
базі нових педагогічних університетів.

 4. Перетворення школи на справжнього суб’єкта освіти в усіх сенсах, у тому числі:

 ¤ управління і фінанси: власний бюджет школи і можливість ним розпоря-
джатись без бюрократичних узгоджень по вертикалі місцевої влади, але 
з підзвітністю перед громадою;

 ¤ педагогічна автономія: можливість впроваджувати свої навчальні про-
грами відповідно до визначених критеріїв якості без бюрократичних по-
годжень по міністерській вертикалі; 

 ¤ лідерство: запровадження нової ролі і підготовки директора школи як 
справжнього ефективного освітнього менеджера.

5. Створення законодавчих умов та економічних можливостей для залучення до робо-
ти в школі найкращих фахівців:

 ¤ Лібералізація можливості додаткових оплат вчителям і директорам шкіл 
зі спеціальних недержавних фондів розвитку школи. Такий фонд має 
бути створений для кожної школи і діяти під прозорим управлінням ради 
школи, наглядом батьків і громадськості. Школа має отримати можли-
вість залучати фахівців найкращого рівня в якості вчителів-предметників 
і тьюторів та призначати їм відповідну заробітну плату за контрактом. 

 ¤ Спрощення процедури отримання кваліфікації «сертифікованого вчителя» 
з предмета чи групи предметів або напрямку навичок, кваліфікації «сер-
тифікованого тьютора» і «сертифікованого директора школи» з дозволом 
для всіх цих категорій на роботу в школі за контрактом для фахівців без 
базової педагогічної освіти радянського або поточного українського зразка.

Держава повинна підвищувати зарплату вчителям, а місцева 
влада – встановлювати місцеві надбавки. Але ресурси державного і місцевих бюджетів ще 
багато років будуть дуже обмеженими для того, щоб збільшити матеріальну винагороду за 
роботу вчителем не на кілька десятків відсотків, а в кілька разів, щоб професія вчителя і ос-
вітнього менеджера з точки зору матеріальної винагороди стала привабливою для молодих 
талановитих людей.
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Без цього неможливо навіть мріяти про справжню якісну освіту в Україні, доступ-
ну для всіх. У нас немає часу чекати, допоки держава буде здатна збільшити фінансування 
освіти в 3 – 5 – 10 разів. 

Суспільство і держава мають нарешті визнати, що де-факто по-
рівняно якісна і навіть неякісна шкільна освіта в Україні не є безкоштовною для батьків. Потріб-
но створити умови для прозорого додаткового фінансування школи і всіх її витрат, включно з 
винагородою за роботу вчителів та інших працівників, з боку батьків (за можливістю), громади і 
бізнесу, з подальшим поступовим рухом до безкоштовної, але при цьому високоякісної  шкіль-
ної освіти на рівні найкращих світових зразків. 

Якщо у нашої держави і суспільства є бажання здійснити прорив у розвитку 
й увійти до спільноти розвинених країн, ми не можемо зволікати жодного дня із завданням 
перетворення професії вчителя і директора школи на дуже привабливу для талантів. Інакше 
Україна може назавжди залишитись сировинним придатком і донором людського капіталу для 
інших держав. 

6. Нове законодавство в освіті. 

Нове законодавство повинно не лише дозволити розпочати перехід до трирівне-
вої загальної середньої освіти (початкова, базова, старша спеціалізована школа), 
а й створити та гарантувати умови для рівного розвитку всіх форм освіти (включ-
но з онлайновою), всіх форм власності навчальних закладів, надати і забезпечити 
можливість вчителям і викладачам реалізовувати право на академічну і педагогічну 
автономію. Держава мусить задавати лише рамку стандартів, а не диктувати на-
вчальні програми.

1. Створення  від 50 до 100 регіональ-
них багатопрофільних центрів професійної 
освіти по всій країні, які будуть керуватися 
незалежними і прозорими радами зацікав-
лених сторін із визначальною роллю робо-
тодавців у формуванні змісту освіти.

2. Запровадження дуального навчан-
ня – поєднання навчання  у закладах про-
фесійної освіти з навчанням на робочих 
місцях.

3. Запровадження системи професійних 
стандартів. Професійні стандарти формуються 
професійними спільнотами відповідних галузей 
(бізнес-асоціації, громадські об’єднання, екс-
пертні спільноти тощо). На основі професійних 
стандартів запроваджуються професійні іспити. 
Освітні стандарти  формуються під професій-
ні стандарти, а програми навчання – під освітні 
стандарти. Це стосується як професійної освіти 
рівня коледжу, так і здобуття професійної освіти 
у вищому навчальному закладі.

ПРОФЕСІЯ



11

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

УНІВЕРСИТЕТ

1. Зняття з університетів статусу 
бюджетної установи.

Університет має отримати можливість віль-
но залучати до роботи найкращих викла-
дачів-дослідників з України і всього світу, 
самостійно встановлюючи освітні та кваліфі-
каційні вимоги для таких викладачів,  вільно 
інвестувати у створення сучасних технічних 
і гуманітарних лабораторій, брати участь 
без перешкод у міжнародній науковій та 
освітній співпраці. Зняття статусу бюджет-
ної установи має відбуватись з одночасним 
запровадженням нових вимог до прозорості 
управління університетом, включно з новими 
правилами формуванням справжніх неза-
лежних, авторитетних і професійних нагля-
дових рад, наділених дієвими повноважен-
нями щодо стратегічних і фінансових питань. 

2. Зміна системи призначення керів-
ників вищих навчальних закладів.

Закладена сьогодні в Законі про вищу освіту 
норма про обрання ректора самим універ-
ситетом для розвиненої та якісної системи 
вищої освіти є в цілому правильною, але 
для завдань реформування системи вона є 
не лише неправильною, а й, навпаки, шкід-
ливою. Вона блокує реформу вищої освіти, 
адже ректором не може стати ніхто, окрім 
людей з чинної системи. 

На період здійснення реформи обрання рек-
торів має бути замінено на призначення рек-
торів шляхом прозорого конкурсу (аналогіч-
но з призначенням директорів стратегічних 
підприємств) з одночасною лібералізацією 
вимог до посади керівника ВНЗ – законо-
давче уможливлення призначення на посаду 
ректора університету висококваліфікованих 

управлінців, в тому числі іноземців. Адже 
ректор – це, насамперед, лідер і якісний 
топ-менеджер. 

Номінаційні комітети, які визначатимуть кан-
дидатури на посаду ректора, мають форму-
ватися прозоро і підзвітно перед державою, 
суспільством і колективом університету та 
складатися з досвідчених українських і між-
народних лідерів освіти,  лідерів думки і 
топ-менеджерів відповідних галузей науки, 
бізнесу, суспільства і державного управління. 

3. Запровадження замість системи 
держзамовлення механізму державного 
цільового фінансування університетів.

Між університетом і державою має укладати-
ся контракт з чіткими цілями щодо кількісних 
та якісних показників діяльності університе-
ту. Лише за цих умов університет має право 
продовжувати отримувати фінансування тих 
чи інших проектів і програм.   

4. Заміна поточної системи стипен-
дій, коли стипендії отримують «всі», але 
їх все одно не вистачає  «ні на що», на два 
види стипендій: 

 ¤ соціальні стипендії, які мають надаватись 
після вивчення майнового стану студен-
та тим студентам, які справді потребують 
соціальної підтримки; 

 ¤ академічні стипендії, кількість яких має бути 
значно скорочена, але розмір встановлено 
на такому рівні, що дозволить найкращим 
талантам навчатись як в Україні, так і в най-
кращих університетах світу з наступним 
поверненням до України і залученням до 
відродження і розвитку української науки.
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5. Фінансування освіти студента 
замість фінансування університету за 
кількістю студентів.

Поступово вища освіта в Україні має стати 
платною з можливістю отримання студентом 
фінансування на освіту в університеті від дер-
жави у вигляді або стипендії для академічно 
талановитих випускників шкіл, або безвідсо-
ткової позики, яка повертатиметься після за-
вершення навчання із заробітної плати май-
бутнього фахівця. 

Це дозволить студентам набагато відпові-
дальніше ставитись до навчання, значно 
збільшить вимоги з боку студентів до універ-
ситетів, а також дозволить університетам за 
рахунок збільшення фінансування і фінан-
сової та академічної свободи задовольняти 
потреби студентів в якісному навчанні або 
зникати і звільняти місце для більш якісних 
навчальних закладів. 

РЕГУЛЮВАННЯ
Кардинальне реформування системи ліцензування і контролю в освіті:

1. Скасування ліцензування приватних 
дитячих навчальних закладів. Достатньо 
проводити періодично атестацію садків, щоб 
перевіряти відповідність санітарним нормам 
та вимогам щодо рівня навчально-методич-
ного забезпечення. 

2. Спрощення ліцензування приватних 
вищих навчальних закладів із впроваджен-
ням чітких і дієвих механізмів громадського 
контролю. 

3. Створення справді незалежної, не 
лише від держави, а й від діючої системи 
вищої освіти і «ректорсько-чиновницького 
лобі»,  інституції з ліцензування, акредитації  
та моніторингу якості вищих навчальних за-
кладів і програм.   

4. Негайне скасування всієї застарілої 
звітності шкіл, переведення необхідної звіт-
ності у виключно електронний формат.

5. Повна, якісна і безпечна реалізація в 
освіті принципу «сервісної держави», зокре-
ма за рахунок: 

 ¤ реалізації принципу «міністерство з від-
критим кодом» – створення єдиної бази 
даних зі збором статистики, автоматич-
ною обробкою даних і відкритим API (ін-
терфейсом для зовнішнього програмного 
забезпечення);

 ¤ створення єдиного освітнього порталу з 
відкритим API, де буде розміщуватись і 
належно захищатись вся інформація, по-
чинаючи від фінансових витрат, програм 
і нормативних документів, закінчуючи 
електронними журналами, обговорення-
ми ініціатив й обміном досвідом.
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ОСВІТА, ЯКА ГОТУЄ ШКОЛЯРІВ І СТУДЕНТІВ НЕ ДО 
ЕКЗАМЕНІВ, А ДО ЖИТТЯ.

ОСВІТА, В ЯКІЙ КОЖНА ЛЮДИНА МОЖЕ ЗНАЙТИ 
ДЛЯ СЕБЕ ТАКИЙ ФОРМАТ І РІВЕНЬ НАВЧАННЯ, ЩО 
ДОПОМАГАЄ РОЗКРИТТЮ І РОЗВИТКУ ЇЇ ТАЛАНТІВ І 
ЗДІБНОСТЕЙ. 

СУСПІЛЬСТВО, ЯКЕ УСВІДОМЛЮЄ, ЩО РОЗВИТОК 
ДИТИНИ – ЦЕ СПІЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ, 
СУСПІЛЬСТВА І БАТЬКІВ.

ОСВІТА, ЯКА Є ДРУЖНЬОЮ ДО ЛЮДИНИ В 
БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ. ЕФЕКТИВНА СПІВПРАЦЯ 
ДЕРЖАВИ, БІЗНЕСУ І СУСПІЛЬСТВА, ЯКА СТВОРЮЄ 
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ВСЬОГО 
ЖИТТЯ.

ОСВІТА, ЩО ГОТУЄ КРИТИЧНО І ТВОРЧО 
МИСЛЯЧИХ, СУСПІЛЬНО АКТИВНИХ ГРОМАДЯН. 

УКРАЇНА – ЛІДЕР З РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 
КАПІТАЛУ В СВІТІ. 

результат:
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проблеми:

В УКРАЇНІ НАЯВНА ІМІТАЦІЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЛІ-

КУВАННЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН: НА ПАПЕРІ ДЕРЖАВА ЗА-

БЕЗПЕЧУЄ ЛІКУВАННЯ, А ДЕ-ФАКТО ГРОМАДЯНИ 

ПЛАТЯТЬ ІЗ ВЛАСНОЇ КИШЕНІ. ОТРИМУЮЧИ 9% БЮ-

ДЖЕТУ УКРАЇНИ І ЩЕ БІЛЬШЕ З КИШЕНЬ ГРОМАДЯН, 

ГАЛУЗЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗА ЯКІСТЮ ЛІКУВАННЯ 

ТА ОПЛАТОЮ ПРАЦІ ЛІКАРІВ ЖОДНИМ ЧИНОМ НЕ 

НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ. 

Але навіть в ситуації економічної скрути за 
рахунок оптимізації видатків можливо суттєво 
покращити якість надання медичної допомо-
ги. Адже значна частина фінансування йде 
не на фактичне надання послуг населенню, 
а на утримання койко-місць, а лікарі значну 
частину робочого часу мусять займатися па-
перовою роботою замість надання медичної 
допомоги. 

Монопольне положення виробників ліків 
та низька платоспроможність населення при-
зводить до того, що громадяни нездатні само-
стійно забезпечувати себе базовими ліками, 
а держава робить це дуже вибірково. Наявна 
кричуща ситуація, коли частина ліків в Україні 
коштує в рази дорожче, ніж у сусідніх країнах. 
Більше того, значна частина ліків в Україні не 
має доведеної ефективності і не застосову-
ється в розвинутих країнах, а це призводить 
до використання не за призначенням і так до-
сить обмежених обсягів коштів.

Водночас держава ігнорує нові покоління лі-
ків, що можуть подолати епідемію гепатиту С, 

на який хворіє більше 1 млн українців, що при-
зводить до втрати працездатності та мільярд-
них збитків для економіки. 

Яскравою ілюстрацією деградації охорони 
здоров’я є той факт, що заможні громадяни 
та чиновники надають перевагу лікуванню за 
кордоном, виводячи в економіки окремих кра-
їн сотні мільйонів євро, хоча вони могли бути 
інвестовані в Україну.

Відсутність закону про трансплантацію при-
зводить до того, що тисячі пацієнтів не мають 
шансів вижити в Україні і вимушені їхати за 
кордон, продаючи все, що мають.

Приватна медицина діє в неконкурентних 
умовах та займає невеликий відсоток ринку. 
Вкрай тяжка ситуація і з пропагуванням здо-
рового способу життя.

Причина такого стану справ полягає, з одного 
боку, в ігноруванні державою сфери охорони 
здоров’я, з іншого – у слабкому менеджменті 
Міністерства та закладів охорони здоров’я, а 
також низькій якості медичної освіти.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

1.2 охорона здоров’я
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стратегічні рішення:
ІДЕЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛЯГАЄ У ВИЗНАННІ ТОГО, 
ЩО З ДЕРЖБЮДЖЕТУ НЕМОЖЛИВО ПРОФІНАН-
СУВАТИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ПОТОЧНУ СИСТЕМУ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ТОМУ НЕОБХІДНО ВИЗНАЧИ-
ТИ ГАРАНТОВАНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЄТЬСЯ 
ДЕРЖАВОЮ НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ, А РЕШТУ ПЕРЕ-
ВЕСТИ НА ФІНАНСУВАННЯ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ. КРІМ 
ТОГО, ВАЖЛИВО ПІДВИЩИТИ КВАЛІФІКАЦІЮ ЛІКА-
РІВ ТА ЗАКЦЕНТУВАТИ УВАГУ НА ПРОПАГАНДІ ЗДО-
РОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ. ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО:

 ¤ Запровадити гарантований безоплатний 
пакет медичних послуг, на які має право 
кожен громадянин, що включає як мінімум 
первинну та екстрену медичну допомогу 
та лікування у стаціонарі за направленням 
лікаря первинної ланки. 

 ¤ Уніфікувати стандарти та протоколи ліку-
вання з європейськими.

 ¤ Запровадити систему загальнонаціональ-
ного обов’язкового соціального медич-
ного страхування, що має фінансуватися 
за рахунок державного бюджету (без вве-
дення спеціального податку). При цьому 
розподіл коштів між надавачами медичних 
послуг усіх рівнів та форм власності має 
відбуватись на основі контрактів за кон-
кретний обсяг та якість наданих послуг 
(принцип «гроші за пацієнтом»).

 ¤ Сприяти розвитку добровільного медич-
ного страхування з метою покриття витрат 
громадян на медичні послуги, які не вклю-
чено в гарантований державою пакет.

 ¤ Зменшити регуляторні та антиконкурентні 
обмеження для розвитку приватної меди-
цини та залучення інвестицій в оновлення 
інфраструктури медичних закладів.

 ¤ Надати фінансову та управлінську автоно-
мію закладам охорони здоров’я державної 
та комунальної власності.

 ¤ Надати сприяння державно-приват-
ному партнерству у закладах охорони 
здоров’я – можливість приватним інвес-
торам вкладати у реконструкцію медичних 
закладів і надавати комерційні послуги по-
ряд із обов’язковими безоплатними.

 ¤ Забезпечити функціонування системи 
реімбурсації (повного або часткового по-
вернення) вартості лікарських засобів 
громадянам за умови включення до на-
ціонального переліку життєво необхідних 
лікарських засобів. 

 ¤ Змінити принципи ліцензування ліків та-
ким чином, щоб реєстраційні посвідчення 
отримували лікарські засоби (діючі речо-
вини) з доведеною ефективністю, що від-
повідають принципам доказової медици-
ни. 

 ¤ Запровадити нульове оподаткування та 
спрощену процедуру ввезення лікарських 
засобів для лікування суспільно небезпеч-
них хвороб (СНІД, гепатит С, туберкульоз 
тощо).



16

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

 ¤ Запровадити референтне ціноутворення 
на лікарські засоби.

 ¤ Докорінно реформувати вищу та середню 
медичну освіту з метою підготовки лікарів 
та медичних сестер належного рівня ква-
ліфікації за уніфікованими стандартами 
Європейського Союзу. Забезпечити інте-
грацію в європейський освітній та науко-
вий медичний простір.

 ¤ Створити персональне ліцензування лі-
карів та надати можливість професійного 
самоврядування з передачею йому функ-
цій визначення рівня професійної підго-
товки лікаря.

 ¤ Заохочувати та створювати передумови 
для реалізації здорового способу життя 

кожним громадянином, обмежувати вплив 
негативних факторів, які доведено шко-
дять здоров’ю громадян.

 ¤ Перевести медичні картки, діагнози, ана-
лізи та інші документи, що стосуються па-
цієнтів, в електронну форму з функціями 
особистого доступу та криптографічного 
захисту. На базі електронних документів 
та засобів комунікацій забезпечити: попе-
редження та планування необхідних ме-
дичних оглядів, запис у чергу, укладання 
договорів з лікарнями та лікарями, купів-
лю ліків, оплату послуг, передачу пацієнтів 
з одного закладу в інший тощо.

 ¤ Створити умови для розвитку в’їзного ме-
дичного туризму в Україні та побудови ме-
дичних хабів.

ІСТОТНЕ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ 
ПОСЛУГ.

ГАРАНТОВАНИЙ БЕЗКОШТОВНИЙ ПАКЕТ 
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.

ЗНАЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ  

ТА ДОХОДІВ ЛІКАРІВ.

результат:
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1. Корумпована та неефективна систе-
ма екологічного контролю за діяльністю під-
приємств.

2. Фактична відсутність державної сис-
теми моніторингу довкілля (якості повітря, 
води, ґрунтів тощо).

3. Відсутність державної стратегії та 
ефективних механізмів поводження з відхо-
дами всіх типів, що призводить до невпинного 
збільшення кількості сміттєзвалищ (легаль-
них і нелегальних) та обсягів накопичених на 
них відходів, забруднення довкілля через не-
належний стан сміттєзвалищ.

4. Масштабні незаконні вирубки лісів, що 
призводять до незворотних змін в екосистемі.

5. Високий рівень забруднення повітря, 
вод, ґрунтів тощо через недолугу систему 
контролю за діяльністю промислових підпри-
ємств, низькі, порівняно з європейськими, 
вимоги щодо охорони навколишнього при-
родного середовища.

6. Закриті, не поєднані між собою, а по-
декуди взагалі відсутні кадастри природних 
ресурсів, через що держава не має єдиної 
картини того, що відбувається з природними 
ресурсами країни, їхньою кількістю та якістю.

7. Низький рівень використання альтер-
нативних джерел енергії, переважне вико-
ристання викопних, що справляє негативний 
вплив на клімат.

8. Низький рівень фінансування приро-
доохоронних заходів, що відбувається за за-
лишковим принципом.

9. Низький рівень екологічної культури 
та свідомості громадян, для яких захист до-
вкілля – не пріоритет. 

10. Порушений баланс інтересів довкілля 
та бізнесу на користь останнього, що може 
мати позитивний ефект для економіки у ко-
роткостроковій перспективі, але згубний для 
середовища, у якому ми живемо, в довго-
строковій.

1. Консолідувати функції з управління 
природними ресурсами – підпорядкувати 
Держлісагентство та Гідрометцентр профіль-
ному міністерству. Об’єднати існуючі када-
стри природних ресурсів (кадастр лісових ре-
сурсів, земельний кадастр, кадастр родовищ 
корисних копалин, єдиний кадастр водних 
ресурсів, що наразі відсутній) в єдину систе-
му, що буде надавати змогу оцінити природні 

ресурси країни, їхню кількість та стан, ство-
ривши Центр управління природними ресур-
сами.

2. Створити автоматизовану електронну 
систему моніторингу довкілля – громадяни 
повинні мати доступ до оперативної та якіс-
ної інформації про стан навколишнього при-
родного середовища.

стратегічні рішення:

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

1.3 безпечне довкілля

проблеми:
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3. Сформувати національну стратегію 
поводження з відходами у країні і розпочати 
роботу із залучення інвесторів у цю сферу. 

4. Сформувати та розпочати імплемен-
тацію єдиної стратегії низьковуглецевого роз-
витку країни, що буде враховувати сучасні 
кліматичні та енергетичні виклики.

5. Провести широке обговорення, за-
твердити та розпочати імплементацію кон-
цепції реформування управління Чорно-
бильською зоною – ми повинні перейти від 
сприйняття зони відчуження як місця ката-
строфи до сприйняття як потенційної точки 
росту та розвитку науки і технологій, зокрема 
альтернативної енергетики та мирних ядер-
них досліджень.

6. Запустити «перезавантаження» еко-
логічної інспекції: перетворення її на сучасні 
екопатрулі, автоматизацію контролю замість 
нескінченних перевірок, кадрове оновлення, 
перехід в оцінці роботи від критерію кількості 
перевірок та обсягів штрафів до поліпшення 
стану довкілля.

7. Домогтися ухвалення відповідного зако-
нодавства і розпочати імплементацію процедур 
європейських практик оцінки впливу на навко-
лишнє природне середовище та стратегічної 
екологічної оцінки державних рішень (наразі ці 
проекти законів заветовано президентом). Це 
дасть можливість ліквідувати існуючу корумпо-
вану та неефективну систему екологічної екс-
пертизи і запровадити дієву попередню оцінку 
екологічних наслідків при плануванні тих чи ін-
ших видів діяльності, запобігти завданню шкоди 
довкіллю ще на етапі планування бізнес-проек-
тів та державних рішень. 

8. Інтенсифікувати роботу зі збільшення 
площі об’єктів природно-заповідного фонду з 
6%, що є зараз, до мінімум 15%, що є загально-
європейським стандартом. 

9. Забезпечити врахування принципу 
сталого розвитку при ухваленні державних 
рішень. 

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

УКРАЇНА – КРАЇНА, ЩО ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЯЄ СВОЇМИ ПРИРОДНИМИ РЕ-
СУРСАМИ, ДБАЄ ПРО ЇХНЄ ОНОВЛЕННЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК. КРАЩИЙ 
СТАН ПОВІТРЯ, ҐРУНТІВ, ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ЗА РАХУНОК ПІД-
ВИЩЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ ТА ВИ-
МОГ ДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ДІЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНІ, КРЕДИТНІ ПРО-
ГРАМИ, СПРЯМОВАНІ НА СТИМУЛЮВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
І ПРИВЕДЕННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ 
НОРМ. СУЧАСНА ТА ЕФЕКТИВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ СФОРМОВАНА НА-
НОВО ЧЕРЕЗ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС І ПРАЦЮЄ НЕ НА КІЛЬКІСТЬ ПЕРЕВІРОК, 
А НА РЕАЛЬНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ПОКРАЩАН-
НЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ. ГРОМАДЯНИ МАЮТЬ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
СТАН ДОВКІЛЛЯ (ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ, ВОДИ, СТАН СМІТТЄЗВАЛИЩ, ВИКИДИ В 
АТМОСФЕРУ І Т.П.) В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ, ОНЛАЙН, ЧЕРЕЗ ЗАГАЛЬНО-
НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ «МОЄ ДОВКІЛЛЯ». ДОВГОСТРОКОВІ СТРАТЕГІЧНІ 
ІНТЕРЕСИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ МАЮТЬ ПЕРЕВАГУ НАД КОРОТКОСТРО-
КОВИМИ БІЗНЕС-ІНТЕРЕСАМИ ПРИ УХВАЛЕННІ РІШЕНЬ ТА ПЛАНУВАННІ НО-
ВИХ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ. 

результат:
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1.4 міграційна політика

проблеми:
1. Міграційна політика України зводить-
ся переважно до боротьби з нелегальною 
міграцією, яка головним чином зумовлена 
проблемами з оформленням державних 
кордонів і відсутністю угод про повернен-
ня громадян, що незаконно перебувають на 
території України, країнам-постачальникам 
(реадмісію) та транзит мігрантів і виконання 
міжнародних зобов’язань України щодо захи-
сту шукачів притулку. Поза фокусом держав-
ної політики перебуває вирішення загальних 
питань управління міграційними потоками, 
зокрема залучення праці іммігрантів для 
сталого демографічного та соціально-еконо-
мічного розвитку, використання потенціалу 
української діаспори за кордоном, здійснення 
ефективного міграційного контролю, спрямо-
ваного на запобігання негативним наслідкам 
міграції та недопущення порушення прав мі-
грантів і громадян України.

2. Відсутність законодавчого визначен-
ня напрямів державної міграційної політики 
України, принципів діяльності державних 
органів у сфері міграції, стратегічних цілей, 
завдань і стандартів із забезпечення реалі-
зації прав людини негативно позначається 
на ефективності протидії явищам, що ста-
новлять загрозу національній безпеці Укра-
їни, – нелегальній міграції, загостренню де-
мографічної кризи, а також від’їзду за межі 
України вчених, фахівців, кваліфікованої ро-
бочої сили.

3. Існуюча міграційна політика не 
сприяє соціально-економічному розвитку, 
зокрема, вирішенню наступних проблем:

a. Активна еміграція трудових кадрів з 
України (науковці, IT-спеціалісти, студен-
ти, робітничі професії та некваліфіковані 
працівники, бізнесмени) в умовах незахи-
щеності прав значної частини мігрантів з 
України.

b. Демографічна криза, скорочення кіль-
кості населення і його старіння.

c. Значний дефіцит робітничих кадрів 
внаслідок еміграції та провалів у сфері 
професійно-технічної освіти. Відчутний 
брак робочих рук, необхідних для прове-
дення сезонних робіт (зокрема, в аграрно-
му виробництві).

d. Складна система отримання дозволів 
на працевлаштування сприяє корупції та 
існуванню «сірого» ринку праці та пов’я-
заних з цим зловживань.

e. Занадто складний механізм отримання 
притулку, статусу біженця, права на постій-
не перебування та отримання громадян-
ства, що в багатьох випадках позбавляє 
країну цінних трудових ресурсів, в т.ч. з 
сусідніх країн, інтеграція яких в українське 
суспільство не потребує значних зусиль. 

4. Підготовка принципових рішень у сфері міграції здійснюється пере-
важно кулуарно – без широкого обговорення суспільних проблем в мігра-
ційній сфері та залучення неурядових організацій та аналітичних центрів.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

стратегічні рішення:

1. Прийняття Закону про основи мігра-
ційної політики та розбудова державної мі-
граційної  політики на підставі нової цілісної 
концепції.

2. Модернізація міграційного законодав-
ства і приведення у відповідність до сучасних 
викликів і найкращих світових практик.

3. Сприяння захисту прав працівни-
ків-мігрантів з України, в тому числі права 
на легальне працевлаштування за кордо-
ном на підставі двосторонніх договорів з 
іншими країнами.

4. Заохочення повернення на батьків-
щину трудових емігрантів та студентів після 
навчання за кордоном, їхня реінтеграція.

5. Лібералізація умов доступу іноземців 
до ринку праці в Україні. Пріоритет в першу 
чергу має надаватись громадянам європей-
ських країн, США, Канади. Максимальне 
спрощення порядку отримання дозволів на 
працевлаштування громадян інших країн на 
сезонні роботи в аграрному секторі.

6. Запровадження простих і швидких 
процедур отримання притулку, в т.ч. внас-
лідок політичних переслідувань громадян в 
Російські Федерації та інших країнах з не-
демократичними режимами, запроваджен-
ня системи цілеспрямованої інтеграції та-
ких осіб в українське суспільство.

7. Спрощення процедур отримання 
українського громадянства. Пріоритетними 
є такі групи мігрантів, як особи українського 
походження, студенти, випускники вищих 
навчальних закладів, науковці, іноземці, які 
ведуть підприємницьку діяльність та ство-
рюють нові робочі місця, фахівці з потріб-
ними економіці кваліфікаціями, сім’ї мігран-
тів, які вже оселились в Україні тощо. Для 
них потрібно спростити правові положення 
перебування та праці в Україні. Міграційна 
політика має передбачати більш ефектив-
ну програму інтеграції іноземців, зокрема, 
звернення уваги на освіту дітей мігрантів чи 
полегшення доступу до фахових юридич-
них порад.

8. Заохочення комерційних іммігрантів, 
які володіють капіталом та орієнтовані на 
підприємництво й інвестування в україн-
ську економіку.

9. Реформування міграційної служби: 
створення єдиного цивільного органу цен-
тральної виконавчої влади (виведення її з 
фактичного підпорядкування МВС та пере-
дача відповідних функцій Міністерству юс-
тиції).

10. Співпраця міграційної служби, Кабі-
нету Міністрів України та Верховної Ради 
України з неурядовими організаціями та 
аналітичними центрами, широке громад-
ське обговорення суспільних проблем у мі-
граційній сфері при підготовці принципових 
рішень у сфері міграції.
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НОВА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА, РАЗОМ З 
РЕФОРМАМИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ОСВІТНІЙ 
СФЕРАХ, СПРИЯТИМЕ ТОМУ, ЩО КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ В УКРАЇНУ ЖИТИ, НАВЧАТИСЬ І 
ПРАЦЮВАТИ, ПЕРЕВАЖАТИМЕ КІЛЬКІСТЬ ТИХ, ХТО 
ПОЛИШАЄ УКРАЇНУ В ПОШУКАХ КРАЩОГО ЖИТТЯ 
ТА РОБОТИ.

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ОТРИМАЄ ДЕФІЦИТНІ 
ТРУДОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.

ВИРІШЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ 
ЗІ СКОРОЧЕННЯМ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАРІННЯМ 
НАСЕЛЕННЯ. 

результат:

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
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2. права людини і рівні можливості

проблеми:
1. Неврахування при ухваленні державних 
рішень принципу рівності прав і можливостей 
для всіх людей, незалежно від раси, кольору 
шкіри, етнічного або соціального походжен-
ня, статі, гендерної ідентичності, сексуаль-
ної орієнтації, мови, релігії або переконань, 
політичних та інших поглядів, належності до 
корінних народів чи національних меншин, 
сімейного та майнового стану, походження, 
стану здоров’я, віку, місця проживання чи по-
ходження, а також будь-яких інших ознак.

2. Незадовільний рівень інклюзивності в 
освіті та медицині для різних соціальних 
груп, неврахування їхніх реальних потреб 
при створенні умов користування послугами.

3. Недоступність інфраструктури для лю-
дей з обмеженою мобільністю (батьки з діть-
ми на дитячих візочках, люди із тимчасовими 
проблемами зі здоров’ям, а також люди похи-
лого віку) та людей з інвалідністю.

4. Нерівність можливостей для реалізації 
права на сім’ю, особистих майнових та не-
майнових прав пар, що не можуть або не ба-
жають вступати в шлюб.

5. Дискримінація за різними ознаками та не-
рівність можливостей громадян.

стратегічні рішення:

1. Забезпечення дотримання принципу розмаїття при 
ухваленні рішень на державному та місцевому рівні.

2. Створення ефективних механізмів захисту від будь-
яких проявів дискримінації.

3. Забезпечення доступу до медичних послуг без 
дискримінації.

4. Створення середовища з урахуванням принципів 
універсального дизайну.

5. Побудова системи інклюзивної та гендерно чутливої 
освіти.
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ПРАВА ЛЮДИНИ І РІВНІ МОЖЛИВОСТІ

КРАЇНА НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ:

першочергові кроки:

ОСВІТНЯ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА СФЕРА:

 ¤ Негайно приступити до реалізації Наці-
ональної стратегії-2020 та Плану дій з прав 
людини до неї із залученням експертів із дис-
кримінованих груп.

 ¤ Включити тему запобігання дискримінації 
до програм навчальних курсів, присвячених 
вивченню прав людини.

 ¤ Здійснити ретельний аналіз навчальних 
планів, щоб виключити формування у дитини 
певного бачення гендерних ролей у суспіль-
стві з метою підвищення рівня толерантності.

 ¤ Підвищити правову культуру професійних 
груп, а саме: державних діячів/діячок та пра-
цівників/працівниць державних органів – пра-
воохоронних, медичних закладів тощо. Виро-
бити дієві законодавчі механізми санкцій за 
випадки дискримінації з боку таких осіб.

 ¤ Розробити та впровадити програми моні-
торингу та юридичної допомоги у випадках 
дискримінації. Зокрема, проводити на рівні 
міністерств та регіональних органів виконав-
чої влади моніторинг випадків дискримінації 
у різних сферах та організовувати центри 
юридичної допомоги.

 ¤ Планувати державні витрати на соціальні 
послуги з орієнтацією на споживачів цих по-
слуг і з урахуванням принципу рівності мож-
ливостей та різних потреб чоловіків та жінок, 
людей різного віку, стану здоров’я тощо.

 ¤ Розширити повноваження Омбудсмена 
з метою перетворення цього інституту на 
ефективний механізм захисту прав кожної 
людини, що зможе реалізувати контроль за 
проявами дискримінації у всіх сферах сус-
пільного життя.

 ¤ Запровадити на законодавчому рівні вимоги щодо універсального ди-
зайну (дизайн усіх речей, в центрі уваги якого знаходиться людина і який 
враховує потреби кожного і кожної) при будівництві або реконструкції буді-
вель чи суспільних просторів та забезпечити контроль за неухильним до-
триманням цих вимог.

 ¤ Поступово впроваджувати принципи універсального дизайну в усіх за-
кладах культури, а також у рекреаційних зонах, що отримують державне чи 
комунальне фінансування – вік, стан здоров’я та інші особисті характери-
стики людини не повинні ставати на заваді реалізації нею своїх культурних 
потреб та інтересів.

 ¤ Надавати державну підтримку проектам заохочення до застосування 
сучасних принципів організації праці з боку роботодавців (гнучкого робочо-
го часу, можливості роботи вдома, застосування принципів універсального 
дизайну до облаштування робочого місця).
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ПРАВА ЛЮДИНИ І РІВНІ МОЖЛИВОСТІ

 ¤ Надавати державну підтримку проектам, спрямованим на створення ро-
бочих місць для людей з інвалідністю через заснування власного бізнесу та 
залучення до соціально орієнтованого бізнесу і проектів.

 ¤ Надавати державну підтримку проектам перекваліфікації людей перед-
пенсійного, пенсійного віку «Третій Університет», спрямованим на продов-
ження трудової діяльності.

 ¤ Надавати державну підтримку проектам, спрямованим на створення мож-
ливостей для поєднання сім’ї та професійної діяльності (розвиток мережі до-
ступних та якісних дитячих навчальних закладів, економічні заохочення та 
інші форми сприяння створенню дружньо орієнтованого бізнесу, збільшення 
участі батька у вихованні дітей та виконанні обслуговуючої праці тощо).

 ¤ Ухвалення законопроекту щодо посилення відповідальності за домашнє на-
сильство, подальше вдосконалення законодавства в цій сфері, а також практики 
захисту жінок та чоловіків, створення притулків для жертв насильства.

 ¤ Створення національного та регіональних центрів консультування, куди 
можна звернутися у разі складної сімейної та особистої ситуації (випадки на-
сильства у сім’ї, скрутне фінансове становище).

 ¤ Домогтися ухвалення законодавства про цивільне партнерство задля 
врегулювання правовідносин між особами, що спільно проживають та ма-
ють спільний побут, незалежно від їхньої статі.

 ¤ Удосконалити законодавство з метою створення інклюзивних умов осві-
ти та праці для представників усіх національностей.

 ¤ Формування державної політики, спрямованої на покращання станови-
ща та створення робочих місць для переселенців з Криму та окупованих 
територій.

 ¤ Удосконалити законодавство із протидії злочинам на ґрунті ненависті (зо-
крема, введення реальних термінів ув’язнення за такі злочини, внесення у Кри-
мінальний кодекс ознак гомофобії та трансфобії як обтяжуючих обставин).

 ¤ Реалізовувати державну політику щодо всіх корінних народів та націо-
нальних меншин за принципом «нічого для нас без нас»: у процесі децен-
тралізації має бути запроваджено механізм участі громад у прийнятті рі-
шень, у тому числі за різними ознаками, які мають члени цих громад.

РЕАЛЬНІ ГАРАНТІЇ РІВНОСТІ ДЛЯ 
ГРОМАДЯН НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ:

ПРАВА МЕНШИН = ПРАВА ЛЮДИНИ
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ПРАВА ЛЮДИНИ І РІВНІ МОЖЛИВОСТІ

УКРАЇНА – КРАЇНА, В ЯКІЙ ІСНУЄ ПОВАГА ДО 
ПРАВ, СВОБОД ТА ГІДНОСТІ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ, 
А БУДЬ-ЯКОГО РОДУ КСЕНОФОБІЯ (ВОРОЖЕ, 
НЕТЕРПИМЕ СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ КРАЇН І РАС, 
СПОСОБУ ЖИТТЯ, СВІТОГЛЯДУ ТОЩО) ТА БУДЬ-
ЯКА ДИСКРИМІНАЦІЯ Є НЕПРИЙНЯТНИМИ. 

СТВОРЕНО РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ УСІМА ЛЮДЬМИ, В ТОМУ 
ЧИСЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕНО РІВНИЙ ДОСТУП ЛЮДЕЙ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ОБМЕЖЕНОЮ МОБІЛЬНІСТЮ, 
ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ДО ОСВІТИ, РОБОТИ, 
МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ІНШИХ РЕСУРСІВ, 
ЩО СПРИЯЮТЬ ПОВНОЦІННОМУ РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ ТА ЗАХИСТУ ЇЇ ПРАВ. 

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇХНЬОГО 
ЗАХИСТУ Є НЕВІД’ЄМНОЮ СКЛАДОВОЮ УСІХ 
ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ПОЧИНАЮЧИ З ДОШКІЛЬНОЇ, 
А ТАКОЖ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ТА ПРОГРАМ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ.

результат:
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3. боротьба з корупцією, деолігархізація, 
нові стандарти політики

проблеми:

Найнебезпечнішим видом корупції, яка перешкоджає ефективним 
реформам, є політична корупція. Вона дозволяє носіям влади 
конвертувати політичний і владний ресурс у матеріальні цінності 
та іншу особисту вигоду за рахунок всього суспільства. Це при-
зводить до величезного розшарування суспільства, поступового 
зубожіння громадян, втрати ними довіри до держави і державних 
інституцій. Як наслідок, політична корупція загрожує і самому іс-
нуванню держави. 

1. Значні масштаби політичної корупції: ве-
ликий вплив фінансово-промислово-медій-
них груп на політику через фінансову залеж-
ність від них політичних партій та окремих 
депутатів, підкуп виборців та функціонерів 
виборчого процесу, концентрація медіа в ру-
ках невеликої кількості суб’єктів. 

2. Штучно створена висока вартість політи-
ки та виборчого процесу, що призводить до 
обмеженого та нерівного доступу до політи-
ки, консервації існуючого політичного класу. 

3. Неефективність запровадженого меха-
нізму державного фінансування в умовах 
специфіки перехідного періоду. 

4. Складність і несучасність процедури звіт-
ності політичних партій,  неефективність ме-
ханізмів контролю, недостатня дієвість санк-
цій за порушення вимог щодо прозорості та 
підзвітності фінансування політичних партій. 

стратегічні рішення:
НОВІ СТАНДАРТИ ПОЛІТИКИ

1. Змінити виборчу систему на пропорційну з відкритими 
списками.

2. Ухвалити закон про імпічмент Президента України. 
Ухвалити закон про опозицію. Завершити люстрацію.

3. Ухвалити Кодекс доброчесності парламенту, яким 
регулюватиметься вирішення етичних конфліктів та конфліктів 
інтересів.
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4. Ухвалити закон про тимчасові слідчі комісії як дієвий 
інструмент парламентського контролю.

5. Повернути 3%-й прохідний бар’єр, що дозволить 
суттєво оновити парламент.

6. Знизити вплив фактору грошей в політиці через 
низку кроків:

a. Заборона політичної реклами та запровадження 
сучасних форматів телевізійних політичних 
дискусій.

b. Електронне голосування та електронний підрахунок 
голосів, що скоротить видатки політичних партій на 
армії спостерігачів.  

c. Оплата роботи членів виборчкомів з державного 
бюджету у фактичному, а не символічному розмірі, 
щоб позбавити партії необхідності запозичувати 
для цього кошти олігархів.

ЕФЕКТИВНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ ІНСТИТУТИ

1. Остаточний запуск антикорупційних 
інститутів та гарантування їхньої незалеж-
ності та ефективності. НАБУ має зберегти 
статус єдиного органу, що здійснює розсліду-
вання корупційних злочинів, скоєних високо-
посадовцями; НАЗК має стати незалежним 
та потужним превентивним органом. 

2. Створення Антикорупційного суду як 
окремої гілки судової влади для розгляду 
справ, що перебувають у провадженні НАБУ.

3. НАЗК, НАБУ та Антикорупційний суд 
мають забезпечити невідворотність кримі-
нального покарання тих державних посадов-
ців, які приховали належне їм або членам 
родини майно або не можуть довести закон-
ність джерел походження своїх статків.

4. Надання НАБУ права на здійснення 
автономного зняття інформації з телекомуні-
каційних мереж (прослуховування) фігуран-
тів кримінальних проваджень.

5. Ухвалення закону про захист викрива-
чів, надання їм гарантій від звільнення з ро-
боти  та інших видів переслідувань.

6. Законодавче врегулювання лобіст-
ської діяльності як форми прозорого і неко-
румпованого просування інтересів об’єднань 
громадян та бізнесу, інших соціальних груп з 
метою оптимального врегулювання відповід-
них правовідносин. Запровадження суворого 
покарання винних у здійсненні незаконної 
лобістської діяльності з урахуванням найкра-
щих світових практик.

7. Запровадження скандинавських прак-
тик про відкриття реєстру сплачених податків 
усіма громадянами України як засіб взаємно-
го контролю.

8. Конкурсний відбір на посади керівни-
ків державних підприємств.
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ПРОЗОРЕ ФІНАНСУВАННЯ ПАРТІЙ

1. Прозорість партійних фінансів – 
пріоритет державної антикорупційної по-
літики: запровадження доступної електро-
нної системи моніторингу за партійними 
фінансами, створення прецедентів пока-
рання за надання неправдивих даних у 
партійних звітах або незаконне фінансу-
вання партій, збільшення законодавчих 
вимог до прозорості фінансування полі-
тичних партій, залучення громадськості 
до контролю:

a. Посилення санкцій за непо-
дання звітності партій до НАЗК, на-
дання НАЗК права скасовувати в судо-
вому порядку реєстрацію партії у разі 
неподання звіту два звітних періоди 
поспіль. 

b. Надання НАЗК та Рахунковій 
палаті права застосовувати непрямі 
методи для визначення реальних ви-
трат партій (партія має доводити, що 
кошти були витрачено без порушень 
у передбаченому законодавством по-
рядку, наприклад, у випадку появи те-
левізійної політичної реклами тощо). 

2. Зміна механізму державного фінан-
сування політичних партій таким чином, 
щоб партії, які отримали не менше 1 % го-
лосів виборців за результатами останніх 
парламентських виборів, також отримува-
ли пропорційну частку фінансування з дер-
жавного бюджету.

3. Запровадження звітності політичних 
партій про фінансування, майно та витрати 
виключно в електронній формі (за аналогією 
з електронним декларуванням чиновників). Це 
значно спростить механізм подання звітності 
та забезпечить більшу прозорість та простий 
доступ громадськості до цієї інформації.

4. Включення до критеріїв отримання і 
визначення розміру державного фінансування 
кількості та розміру дрібних пожертв від при-
ватних осіб (умовно на кожен внесок розміром 
до тисячі гривень, залучений вперше від при-
ватної особи, партія отримуватиме фінансу-
вання від держави у такому самому розмірі). 
Це сприятиме реальному залученню виборців 
до підтримки партій, які вони вважатимуть ви-
разниками своїх інтересів.

5. Надання права юридичним особам – 
донорам політичних партій відносити суми, 
сплачені на підтримку політичних партій, на 
витрати, які зменшують оподатковуваний до-
хід, у розмірі, що не перевищує 4 % валового 
доходу (за аналогією до фінансування благо-
дійних організацій).  

6. Запровадження фінансування з бюдже-
тів органів місцевого та регіонального само-
врядування для політичних партій, представ-
лених у представницьких органах відповідних 
територіальних одиниць, за умови, що вони 
мають представництво не менш ніж у двох 
третинах обласних центрів та не отримують 
фінансування з державного бюджету.

ЗМЕНШЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ. РОЗВИТОК СПРАВЖНІХ ПОЛІТИЧНИХ 
ПАРТІЙ, А НЕ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЕКТІВ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИС-
ТЕМИ НА НОВИХ ПРИНЦИПАХ, ПОЯВА У ПАРЛАМЕНТІ НОВИХ ПОЛІТИЧНИХ 
СИЛ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ НАЙБІЛЬШ АКТИВНІ СУСПІЛЬНІ СИЛИ – СЕРЕДНІЙ 
КЛАС, МОЛОДЬ. ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВО-МЕДІЙ-
НИХ ГРУП НА ПОЛІТИКУ, ЗБІЛЬШЕННЯ ВПЛИВУ ВИБОРЦІВ. 

результат:
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4. порядок і справедливість

4.1 cправедливі та дієві суди

проблеми:

1.  Корумпований та значною мірою непрофесійний суддів-
ський корпус. 

2.  Підконтрольність Президенту, залежність від політичного 
впливу та олігархів.

3.  Недосконала система професійної підготовки та добору суддів.

4.  Недофінансування судів, неналежні умови праці суддів.

5.  Негативний вплив на бізнес-клімат та інвестиційну привабли-
вість країни через низьку ефективність судочинства і неналежний 
захист права власності.

стратегічні рішення:

1. Очистити та оновити суддівський корпус під системним 
суспільним контролем. Спонукати фахівців з-поза судової системи ставати суддями. Посилити 
вимоги до підзвітності суддів та відповідальності за незаконне збагачення та недоброчесну 
поведінку. Зміцнити роль Громадської ради доброчесності у суспільному контролі за діяльніс-
тю судової влади. Включити до складу кваліфікаційних і дисциплінарних органів суддів пред-
ставників громадських організацій. Забезпечити справедливий та відкритий дисциплінарний 
процес стосовно суддів, який гарантуватиме невідворотність покарання винних.

2. Досягнути реальної незалежності суддів. Усунути можливість 
політичного впливу Президента та будь-яких суб’єктів на діяльність суддів, зокрема їх призна-
чення, переведення та звільнення. Домогтися реальних механізмів захисту суддів, які викрива-
ють факти втручання у здійснення правосуддя, сприяти їх включенню до органів суддівського 
самоврядування. Не допускати політичного втручання у кар’єру судді. Жорстка і негайна реак-
ція на будь-які факти впливу з боку голів судів та інших органів влади. Не допустити зниження 
рівня грошового забезпечення нових суддів або суддів, які успішно пройшли кваліфікаційне 
оцінювання.
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3. Спеціалізація суддів. Забезпечити формування суддівської спеціаліза-
ції, з одного боку, як елементу підвищення професійності й кваліфікації суддів при розгляді 
спорів, з іншого боку, як засобу попередження корупції. Забезпечити формування належної 
суддівської практики. Створити Антикорупційний суд для розгляду справ про вищу посадову 
корупцію. Встановити особливі правила добору суддів Антикорупційного суду, за яких політич-
ні сили і діючі судді не мали би вирішального впливу; посилити гарантії діяльності таких суддів 
і особливий механізм формування апарату та фінансування цього суду.

4. Запровадити повноцінний суд присяжних. Запровадити нову 
модель суду присяжних, де присяжні виноситимуть вердикт щодо винуватості чи невинуватості 
особи, а суддя ухвалюватиме на основі вердикту вирок. Установити процедуру розгляду справ 
судом присяжних і розширити сферу його застосування. 

5. Запровадити нові технології організації суддівської роботи та 
здійснення судочинства. Процесуально запровадити технології електронного судочинства, 
що забезпечить можливість повної комунікації учасників процесу з судом за допомогою елек-
тронних каналів. Запровадити чіткі критерії та правила визначення підвідомчості та підсудно-
сті спорів для унеможливлення зловживань сторонами спору. Впровадити спрощені механізми 
розгляду судових справ, зокрема електронний судовий наказ, автоматизований арешт рахун-
ків у цілях забезпечення позову чи виконання судових рішень.

6. Забезпечити ефективний спосіб захисту та реального виконання су-
дових рішень. Одним з найактуальніших є питання реального виконання судових рішень, без 
якого правосуддя є в принципі неефективним. Рішення суду повинно вирішувати проблему 
конкретної особи, а не створювати нові. Для досягнення цієї мети було запроваджено інститут 
приватних виконавців, однак необхідно здійснювати моніторинг впливу законодавчих змін на  
рівень виконання судових рішень та виявляти можливі недоліки зміненої системи.

7. Диверсифікувати механізм вирішення комерційних спорів. 
Передбачити залучення представників бізнес-середовища (присяжних-арбітрів) для вирішен-
ня комерційних спорів, запровадити механізми медіації, а також удосконалити законодавство 
для ефективної діяльності третейських судів. 

8. Запровадити світові стандарти у правничій освіті та регулюванні 
правничих професій. Законодавчо визначити правничі професії (адвоката, судді, прокурора, 
нотаріуса) й умови доступу до них, відмежувати їх від іншої діяльності у сфері права. Запро-
вадити нові принципи формування кваліфікаційних та дисциплінарних органів, що здійснюють 
допуск до правничої професії.

СТВОРЕННЯ ДІЙСНО НЕЗАЛЕЖНОЇ, ЕФЕКТИВНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА СПРАВЕД-
ЛИВОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ. ДОСЯГНЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО КОЖЕН ПОЗОВ 
БУДЕ РОЗГЛЯНУТО НЕУПЕРЕДЖЕНО, А ПРАВА НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЗАХИЩЕНО. 
ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ДО ПРАВОСУДДЯ ТА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА 
ДЛЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА 
ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ.

результат:
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4.2 органи правопорядку, яким довіряє 
суспільство

проблеми:

1. Недостатній рівень 
довіри населення до ор-
ганів правопорядку.

2. Політична залежність 
існуючих органів правопо-
рядку.

3. Непрозорість кадро-
вої і фінансової політики. 

4. Відсутність гарантій 
дотримання прав людини з 
боку органів правопорядку. 
 

5. Низький професійний 
рівень, перевантаженість 
слідчих і недостатнє ма-
теріальне забезпечення 
працівників поліції.

6. Корумпована і нее-
фективна прокуратура 
радянського зразка як по-
літичний інструмент в ру-
ках влади. 

стратегічні рішення:

1. Запровадити прозору процедуру призначення 
Генерального прокурора та Голови Національної по-
ліції на конкурсних засадах. 

2. Сформувати незалежне від політичного впли-
ву Державне бюро розслідувань.

3. Підвищити заробітні плати прокурорів та про-
вести реальне кадрове оновлення, починаючи з ке-
рівників верхньої ланки прокуратури.

4. Привести у відповідність заробітні плати усіх 
працівників Національної поліції.

5. Привести структуру та повноваження На-
ціональної поліції у відповідність до європейських 
стандартів, створити єдині детективні підрозділи, що 
поєднають повноваження слідчих та оперативних 
співробітників.
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Політика організації діяльності органів 
правопорядку має базуватися на наступних 
принципах:

1. Суспільство довіряє органам правопорядку своєї держави.

Високий рівень довіри населення та беззаперечний авторитет у суспільстві має стати ме-
тою діяльності та критерієм оцінки органів правопорядку. Коли кожен пересічний грома-
дянин чи бізнесмен зможе впевнено сказати: «Я звернусь до поліції/прокуратури/НАБУ, і 
мені допоможуть». Історії про «кришування» силовиками повинні відійти у минуле. Забез-
печення безпеки і правопорядку може стати спільною справою громадськості і правоохо-
ронців тоді, коли виникне взаємна довіра.

2. Правопорушення об’єктивно і неупереджено розслідуються 
незалежними від політики органами правопорядку.

Пріоритетом є становлення і розвиток нових і незалежних органів правопорядку. Саме 
нові інституції, створені за підтримки іноземних партнерів, з повністю оновленим кадро-
вим складом і обраним керівником, стали тими, кому найбільше довіряють. Історії успіху 
Національного антикорупційного бюро України, нової патрульної поліції повинні бути пов-
торені з Державним бюро розслідувань та Генеральною прокуратурою. Тільки сформовані 
по-новому, прозоро і на засадах незалежності органи правопорядку зможуть об’єктивно 
розслідувати корупційні та службові правопорушення.

3. Профільні міністерства і органи відкривають суспільству свою 
фінансову і кадрову політику.

Залучення нових працівників за результатами відкритих конкурсів стане основою розвитку 
правильних цінностей відповідних органів. Громадськість повинна брати участь у прийнят-
ті на роботу та розгляді дисциплінарних правопорушень, наприклад, у форматі поліцей-
ських комісій. Навчання, підготовка і перепідготовка працівників повинна бути оновлена 
відповідно до сучасних світових стандартів. Прозорість формування бюджетів, здійснення 
закупок і виконання соціальних зобов’язань дозволить забезпечити належний контроль, а 
отже – залучити додаткове фінансування. 

4. Дотримання прав людини є одним із ключових принципів 
діяльності органів правопорядку.

Кожен громадянин повинен бути впевненим у тому, що його основоположні права і свобо-
ди не будуть порушені органами правопорядку. Для цього необхідно розробити і впрова-
дити законодавчі та організаційні запобіжники порушення прав людини. 

5. Збільшення впливу органів місцевого самоврядування на 
органи правопорядку згідно з принципом субсидіарності за зразком 
певних країн Європи. В перспективі – створення муніципальної поліції.
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ОРГАНИ ПРАВОПОРЯДКУ ПРАЦЮЮТЬ 
ПРОФЕСІЙНО ТА НЕЗАЛЕЖНО, РОЗСЛІДУЮТЬ 
НЕУПЕРЕДЖЕНО ТА ЕФЕКТИВНО БУДЬ-ЯКІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ КОРУПЦІЙНІ 
ТА СЛУЖБОВІ, ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДІЮ ПРИНЦИПУ 
НЕВІДВОРОТНОСТІ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ 
ЗЛОЧИНІВ. ІСНУЄ СТАБІЛЬНО ВИСОКИЙ 
РІВЕНЬ ДОВІРИ ГРОМАДЯН ДО ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ.

ЗАБЕЗПЕЧЕНО ПРОЗОРЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА 
КАДРОВА ПОЛІТИКА. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН 
ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

результат:
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4.3 право на збройний захист

стратегічні рішення та принципи змін:

Вирішуючи питання права на захист, ми виходимо з того, що всі зміни законодавства 
повинні ґрунтуватися на цінності людського життя. Будь-яке використання зброї повин-
но, в першу чергу, захищати, а не шкодити, застосування зброї повинно бути розумним, 
винятково фізичними особами і в межах необхідної оборони та/або захисту приватної 
власності.

Найголовнішим принципом змін має стати  підвищення відповідальності  людини перед сус-
пільством та державою.

1. Кожен громадянин має право на збройний захист свого життя і здоров’я та життя і здо-
ров’я членів своєї сім’ї, приватної власності, що має бути підтверджено прийняттям та імпле-
іментацією якісних змін до законодавства, як спеціального закону, так і підзаконних норматив-
них актів.

2. Не може існувати привілеїв чи дискримінації у наданні можливостей для реалізації цьо-
го права.

3. Обов’язковою передумовою реалізації цього права та впровадження законодавчих змін 
повинна бути реформа правоохоронних органів та судів, адаптація правоохоронних органів до 
цих змін, викорінення практики карального судочинства в справах щодо самооборони.

4. Прозорість та відповідальність у виданні дозволів на зброю. Медична і психічна пере-
вірка, обов`язкові навчання, перевірка особи на наявність судимості тощо.

1. В Україні неналежним чином врегульоване питання меж до-
пустимого захисту особистого життя, здоров’я, приватного майна 
особи та членів сім’ї, у тому числі і за допомогою зброї. 

2. Велика кількість нелегальної зброї сприяє зростанню злочин-
ності та погіршує криміногенну ситуацію. Монополія МВС у питаннях 
видачі дозволів і ліцензій сприяє проявам корупції. 

3. Вибірковій підхід у наданні громадянам права на володіння 
певними видами зброї, зокрема, інститут нагородження коротко-
ствольною зброєю, породжує нерівність у можливостях на реаліза-
цію громадянами права на збройний захист.

проблеми:
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першочергові кроки:

1. Законодавчо врегулювати право грома-
дян України на збройний захист себе та влас-
ного майна (у тому числі і з застосуванням 
зброї), встановити межі самооборони, забо-
ронити дискримінаційний підхід до володіння 
зброєю.

2. Створення мережі навчальних закла-
дів підготовки та навчання громадян пово-
дженню зі зброєю, проходження навчання в 
яких є обов’язковою передумовою отриман-
ня дозволу.

3. Відновити та вдосконалити систему 
допризовної підготовки молоді з навчанням 
основам поводження зі зброєю та військо-
вої тактики. Долучити до процесу профільні 
громадські формування, стрілецькі курси, 
стрільбища.

4. Здійснити першочергові кроки, що 
стосуються реформи у правоохоронній та су-
довій сфері.

ПОРЯДОК І СПРАВЕДЛИВІСТЬ

1. ПОВНОЦІННА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕДБАЧЕНОГО КОНСТИТУЦІЄЮ 
УКРАЇНИ ПРАВА ОСОБИ І ГРОМАДЯНИНА НА ЗАХИСТ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ ЗБРОЙНИЙ, ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я, СТАТЕВОЇ 
НЕДОТОРКАННОСТІ СЕБЕ ТА ІНШИХ ЛЮДЕЙ, А ТАКОЖ ПРИВАТНОЇ 
ВЛАСНОСТІ ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ. 

2. ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ НЕЛЕГАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 
ЗЛОЧИННОСТІ.

3. ЗНАЧНЕ ЗМЕНШЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У 
ЗБРОЙОВІЙ СФЕРІ, СПРИЧИНЕНОГО ЗАКРИТІСТЮ РИНКУ ЗБРОЇ 
ТА МОНОПОЛІЄЮ МВС У ПИТАННЯХ ЛІЦЕНЗІЙ, ДОЗВОЛІВ, 
ОЗБРОЄНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

4. ЛІКВІДАЦІЯ ДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ТА УСУНЕННЯ 
КОРУПЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У ПИТАННІ НАБУТТЯ ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ НА ЗБРОЮ.

5. ФОРМУВАННЯ ВІДЧУТТЯ КРАЩОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ 
ГРОМАДЯН.

результат:
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5. економічна свобода

5.1 податкова політика

ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ – ЕКОНОМІЧНО 
НЕЗАЛЕЖНА ЛЮДИНА, ЯКА ЗДАТНА У ПРАВОВИХ РАМКАХ ЗАБЕЗ-
ПЕЧИТИ СЕБЕ ТА СВОЇХ БЛИЗЬКИХ, ЗДАТНА РОЗВИВАТИСЯ ТА НЕ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ. ЦЕ СТВОРЮЄ ПІДҐРУНТЯ 
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ ТА ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИ-
ЦІЙ, ЗМЕНШЕННЯ ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНУ ПІДТРИМКУ, ЗАПРО-
ВАДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ ТА СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ.

1. Влада податківців над бізнесом, дискреція (можливість 
свавільних рішень), корупція.

2. Надмірне та нерівномірне податкове навантаження.

3. Нерозвиненість культури сплати податків.

4. Неефективне адміністрування з широкими корупційними 
можливостями.

5. Репресивно-каральний характер податкової міліції, що є 
органом, який часто використовується для конкурентної 
боротьби, політичного тиску та вимагання хабарів від бізнесу.

проблеми:

стратегічні рішення:

1. Обмежені видатки – помірні податки.

Суттєво оптимізований консолідований державний бюджет мусить не перевищувати 35 % 
ВВП. Україна не може дозволити собі витрати на рівні багатих країн ЄС, але також не може 
знизити видатки нижче 35 % через старіння населення та зовнішні загрози. Зниження видатків 
мусить бути досягнуто за рахунок підвищення ефективності використання коштів та скорочення 
адміністративних витрат. Основний тягар оподаткування мусить бути перенесений з прямих 
податків (податок на прибуток, ПДФО) на непрямі податки (ПДВ, акцизи, рента).

2. Хто більше має – той більше платить.

Олігархічна модель економіки передбачає низьке оподаткування капіталу і високе 
оподаткування праці, а інноваційна модель економіки – навпаки. Податки на землю та об’єкти 
нерухомості мають бути збільшені, податки та нарахування на заробітну плату – зменшені. 
Преференції для окремих галузей, територій та для великого бізнесу мають бути викорінені.
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3. Сплачувати податки – так, відкуповуватися – ні.

Радикально зменшити навантаження на працю та доходи домогосподарств (сумарно не більше 
ніж 22 %). Зробити адміністрування ПДВ автоматичним, включно з відшкодуванням. Перейти 
від корупційного податку на прибуток підприємств до оподаткування тільки виведеного капіталу 
(у вигляді дивідендів або за кордон). Удосконалити оподаткування землі, інших природних 
ресурсів та їх забруднення, а також шкідливих товарів, аби перенести основний тягар на ці 
податки. Ліквідувати податкову міліцію, натомість створити ризик орієнтовану аналітичну 
службу у підпорядкуванні Міністерства фінансів. Залишити спрощену систему оподаткування, 
але пом’якшувати загальну з метою добровільного переходу на неї малого бізнесу.

перші кроки:

1. Впровадження податку на ви-
ведений капітал на заміну податку на 
прибуток.

2. Суттєве зменшення ставок по-
датків на фонд заробітної плати та 
доходи громадян, що у сукупності не 
повинні перевищувати 22 %.

3. Перехід до автоматичного на-
рахування та відшкодування ПДВ.

4. Перетворення ДФС з караль-
ної на аналітично-сервісну установу.

5. Приєднання України до між-
народного стандарту CRS (Common 
Reporting Standard) щодо автоматич-
ного обміну податковою інформацією 
(AEoI).

6. Зменшення обігу готівкових ко-
штів. Зменшення ліміту по розрахун-
ках готівкою при одноразовій покупці.

7. Податкова децентралізація: 
ставки місцевих податків встановлю-
ють місцеві громади. Конкуренція те-
риторіальних громад за бізнес.

ЗВІЛЬНЕННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ВІД ВЛАДИ ПОДАТКІВ-
ЦІВ, ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ, ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСІВ 
ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТУВАННЯ. 
СУТТЄВЕ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ. 
ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ 
ВИХОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ НА ТРАЄКТОРІЮ 
СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ.

результат:
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5.2 ринок землі

проблеми:

ВЛАСНИКИ ЗЕМЛІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА РОЗПОРЯДЖАТИСЯ СВОЇМ МАЙ-

НОМ, ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ЯК ЗАСТАВУ ПРИ ЗАЛУЧЕННІ КОШТІВ. 

ПОРУШЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ СТВОРЮЄ ТІНЬОВИЙ РИНОК ТА ЗБАГА-

ЧУЄ КУПКУ ЛАТИФУНДИСТІВ, ЩО ЗА МІЗЕРНУ ЦІНУ СКОНЦЕНТРУВАЛИ У 

СВОЇХ РУКАХ ВЕЛИЧЕЗНІ МАСИВИ УГІДЬ. ЗБІДНІННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕ-

ЛЕННЯ. ВИСНАЖЕННЯ, ПСУВАННЯ ЗЕМЛІ ТИМЧАСОВИМИ ОРЕНДАРЯМИ.

стратегічні рішення:
1. Скасувати мораторій на продаж землі. Для цього у стислі терміни 
врегулювати усі концептуальні та технічні проблеми регулювання і функ-
ціонування ринку сільськогосподарської землі з урахуванням міркувань 
національної безпеки, необхідності захисту інтересів теперішніх законних 
власників та орендарів від можливих зловживань, запобігання надмірній 
концентрації угідь.

2. Зробити ринок землі максимально прозорим та встановити законом 
«інкубаційний період», протягом якого інформація про продаж має бути до-
ступною онлайн – з тим, аби рішення про продаж було виваженим та з на-
явністю альтернатив.

3. Обмежити права нерезидентів на придбання земель сільськогоспо-
дарського призначення. Обов’язкове розкриття кінцевого бенефіціарного 
власника компанії – набувача землі. Набувачами можуть бути лише укра-
їнські юридичні особи. Обмеження мають стимулювати розвиток малих та 
середніх аграрних підприємств. Скупка земель фізичними та юридичними 
особами з країн-агресорів має бути заборонена. 

4. Обмежити максимальний обсяг землі сільськогосподарського призна-
чення у власності однієї особи. Створити економічні запобіжники для того, щоб 
надмірна концентрація була економічно обтяжливою. Концентрація земель 
має бути предметом антимонопольного регулювання вже на рівні районів.

5. Провести інвентаризацію, створити реєстр та приватизувати землі 
сільськогосподарського та іншого (крім охоронних) призначення, які нале-
жать державі та органам місцевого самоврядування.
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перші кроки:

1. Негайно розпочати загальнонаціональний діалог щодо концептуальних 
та технічних особливостей функціонування ринку землі.

2. Розробити та прийняти закон про обіг сільскогосподарських земель.

3. Скасувати мораторій на обіг сільскогосподарських земель.

1. СЕЛЯНИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ БАЖАННЯ ЧИ МОЖЛИВОСТІ 
ОБРОБЛЯТИ ЗЕМЛЮ, ЗМОЖУТЬ ЇЇ ПРОДАТИ І ПІДВИЩИТИ РІВЕНЬ 
СВОГО ЖИТТЯ

2. ГРОМАДЯНИ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ 
ЗЕМЛЮ В РЕЗУЛЬТАТІ РОЗПАЮВАННЯ І НЕ ОТРИМАЮТЬ 
ЇЇ В СПАДЩИНУ, ПРОТЕ БАЖАЮТЬ ВОЛОДІТИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ  ЗЕМЛЕЮ, ЗМОЖУТЬ ЇЇ ПРИДБАТИ.

3. ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА ЗМОЖУТЬ ПРИДБАТИ У 
ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ 
ТА ОТРИМАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧАТИ ПОЗИКИ ПІД ЗАСТАВУ 
ВЛАСНОЇ ЗЕМЛІ, ЩО ЗНИЗИТЬ ВАРТІСТЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ.

результат:
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5.3 приватизація

проблеми:

НАРАЗІ В УКРАЇНІ ВКРАЙ НЕЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВ-

НИХ АКТИВІВ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО ЗБИТКІВ ТА ДОТАЦІЙ З БЮ-

ДЖЕТУ. АКТИВИ У ВЛАСНОСТІ ДЕРЖАВИ – ЦЕ НЕОБМЕЖЕНЕ ПОЛЕ 

ДЛЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ. ЗАНАДТО ВЕЛИКА ДОЛЯ ДЕРЖАВ-

НИХ ПІДПРИЄМСТВ І МАЙНА У ВОЛОДІННІ ДЕРЖАВИ – ЦЕ РУДИ-

МЕНТ ПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО ВИКРИВЛЕН-

НЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ.

стратегічні рішення:
1. Якнайскоріша, якнайповніша прива-
тизація державних підприємств на таких 
умовах:

 ¤ чіткий та обмежений перелік об’єктів 
(природоохоронних, історичних, оборонних, 
інфраструктурних), які мають залишатися у 
власності держави;

 ¤ всі питання, що стосуються можливих по-
бічних ефектів від приватизації певних об’єктів, 
такі як доступ до інфраструктури (доріг, мереж, 
залізничних колій тощо), екологічні наслідки в 
разі недбалості власників, утворення монопо-
лій тощо, мають бути законодавчо врегульова-
ні до виставлення об’єкту на продаж.

Приватизація має відбуватися шляхом яко-
мога більш прозорого та вільного аукціону, 
продажу на біржовому ринку невеликих паке-
тів акцій (до 5 %) із залученням якомога шир-
шого кола можливих покупців – за виключен-
ням компаній, кінцевими бенефіціарами яких 
є громадяни країни-агресора, а також компа-
ній, які не розкривають інформацію про кінце-
вих бенефіціарів. При цьому початкова ціна 
не має великого значення.

2. Забезпечити максимально ефектив-
не управління підприємствами, що зали-
шаться у власності держави. Для цього 
необхідно:

 ¤ Провести прозорі конкурси на посади ке-
рівників підприємств.

 ¤ Здійснити корпоратизацію державних під-
приємств.

 ¤ Утворити наглядові ради за участю неза-
лежних директорів.

 ¤ Регулярно проводити незалежний зовніш-
ній аудит та публікувати звіти.

3. Забезпечити максимальну прозо-
рість в управлінні майном. Для цього 
необхідно:

 ¤ Створити відкриті реєстри майна та дого-
ворів оренди.

 ¤ Спростити відчуження та списання майна 
завдяки чітким та швидким процедурам.

 ¤ Активно продавати майно на відкритих 
публічних аукціонах за аналогією ProZorro.
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перші кроки:

1. Визначити чіткий та обмежений перелік об’єктів (природоохоронних, 
історичних, оборонних, інфраструктурних), які мають залишатися у 
власності держави.

2. Пришвидшити приватизацію підприємств і майна та малу приватизацію.

3. Пришвидшити проведення конкурсів на посади керівників підприємств.

4. Утворити незалежні наглядові ради.

5. Створити відкриті реєстри майна.

ВИКОРІНЕННЯ КОРУПЦІЇ. ПОЯВА ЕФЕКТИВНИХ 
ВЛАСНИКІВ, ЗБІЛЬШЕННЯ ПОДАТКОВИХ 
НАДХОДЖЕНЬ. НЕГАЙНІ ДОДАТКОВІ 
НАДХОДЖЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. 
ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ.

результат:
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5.4 енергетика та жкг

стратегічні рішення:

1. Монополізм та недобросовісна конкуренція у сфері енергетики та ЖКГ.

2. Енергетична залежність країни.

3. Застарілість та зношеність житлово-комунальної інфраструктури.

4. Непрозорість використання тарифних коштів.

5. Відсутність незалежного, рівновіддаленого регулятора, що користується 
довірою.

6. Складність приєднання нових об’єктів до електромереж, що негативно 
впливає на інвестиційний клімат в країні.

проблеми:

Електроенергетика: Галузь електроенергетики має функціонувати на 
конкурентних засадах із повним законодавчим регулюванням діяльності природних 
монополій. Сучасні ринкові відносини у сфері виробництва, постачання, купівлі та 
продажу електричної енергії мусять запроваджуватися на наступних принципах:

1) підвищення енергоефективності та 
захист навколишнього середовища;

2) сприяння розвитку альтернативної 
та відновлюваної енергетики за 
конкурентною ціною;

3) чесна конкуренція;

4) рівність прав на генерацію, продаж та 
купівлю електричної та теплової енергії; 
вільний вибір електропостачальника;

5) недискримінаційний та прозорий 
доступ до системи передачі та систем 
розподілу;

6) недискримінаційна участь у ринку 
електричної енергії;

7) незалежне регулювання;

8) недискримінаційне ціно- та 
тарифоутворення, що відображає 
економічні витрати;

9) спрощення процедури приєднання до 
електромереж, зменшення кількості 
необхідних дозволів (потрапляння у топ-
20 рейтингу Doing Business в категорії 
Getting Electricity впродовж 3 років, зараз 
Україна на 137 місці);

10) демонополізація ринку вугілля та 
генерації електроенергії;

11) реалізація проекту із синхронізації з 
Європейським Союзом;

12) відокремлення транспортування і 
поставки (unbundling) із забороною 
поєднувати ці види діяльності одною 
юридичною особою.
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Газова сфера: Стимулювання збільшення розвідки газових родовищ, збільшення 
власного видобутку природного газу. Забезпечення ринкових цін на видобуток і 
постачання газу та вугілля. Прийняття єдиних прозорих методик для розрахунку тарифів 
на постачання газу промисловості і побутовим споживачам.

ЖКГ: Розробка і впровадження всеукраїнського проекту оновлення мереж житлово-
комунального сектору. Кількість аварій і втрат енергоносіїв має наближатись до 
показників розвинених країн світу. Позбавлення власності неефективних власників 
підприємств комунальної інфраструктури, оскільки вони створюють соціальну напругу 
і прецеденти недобросовісного ведення бізнесу.

Стимулювання створення ОСББ як найбільш ефективного способу управління спільною 
власністю багатоквартирних будинків, впровадження ними проектів реконструкції і підвищення 
енергоефективності будинків.

Ринкове, але прозоре і справедливе тарифоутворення в комунальній сфері, дотримання 
антимонопольного законодавства. Перехід до принципів стимулюючого тарифоутворення 
у довгостроковій перспективі (для мереж, всіх природних монополій: газ, електроенергія, 
тепло, вода).

1. ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ – ДОСТАТНІЙ 
ВИДОБУТОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА ВИРОБНИЦТВО 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ ТА 
ПРОМИСЛОВОСТІ.

2.  СИНХРОНІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ 
СОЮЗОМ.

3.  ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ НА РІВНІ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ.

4.  КРАЩИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ – 
ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У 2030 РОЦІ ДО 35 % 
ВІД РІВНЯ 1990 РОКУ.

5.  ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА РІВНІ СЕРЕДНЬОЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ЧЕРЕЗ 10 РОКІВ.

6.  ЛЕГКІСТЬ ПРИЄДНАННЯ ДО ЕНЕРГОМЕРЕЖ – СЕРЕД ПЕРШИХ 
20 КРАЇН ЧЕРЕЗ 3 РОКИ.

7. КОНКУРЕТНИЙ І ПРОЗОРИЙ РИНОК В ІНТЕРЕСАХ КІНЦЕВОГО 
СПОЖИВАЧА, МОЖЛИВІСТЬ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПОСЛУГ

результати:
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5.5 енергоефективність

стратегічні рішення:

1. Високе питоме споживання енергії в промисловості, транспорті та ЖКГ 
спричиняє надмірні витрати, неконкурентноспроможність економіки та 
високі платежі населення.

2. Висока частка імпорту енергії в енергетичному балансі спричиняє 
вразливість країни до зовнішніх загроз.

3. Інституційна неспроможність всієї вертикалі влади формувати і 
впроваджувати політику енергоефективності.

4. Високий рівень корупції і зловживань в енергетиці. Низький рівень 
конкуренції постачальників  енергії кінцевим споживачам.

5. Недосконала система вирішення проблеми високої вартості енергетичних 
послуг малозабезпеченим через надання субсидій, що консервує високе 
споживання майже третиною населення.

проблеми:

 1.  Енергоефективність стає одним з ключових принципів ухвалення рішень. 

Скорочення потреби в енергії при забезпеченні конкурентності економіки та 
рості комфорту мешканців країни стає принципом формування рішень. Енер-
гоефективність стає також найважливішим інструментом кліматичної політики, 
наближаючи Україну до виконання цілей Паризької Угоди 2050.

2.  Місцеві громади – основа політики енергоефективності.

Спроможність органів місцевого самоврядування керувати місцевою енерге-
тикою стає визначальним фактором успіху місцевих громад. Держава формує 
законодавче поле із зобов’язуючих вимог (до постачальників енергії, до громад-
ських будівель, до органів місцевого самоврядування тощо) та інструментів за-
охочення – програм навчання енергоменеджерів та енергоаудиторів для міст, 
підтримує роботу Фонду енергоефективності, полегшує реєстрацію та функ-
ціонування ОСББ як первинних точок формування відповідальності і самодо-
статності в громадах. Зняття бар’єрів для ширшого залучення енергосервісних 
компаній до розвитку проектів енергоефективності в бюджетному та житловому 
секторах.
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3.  Відновлювані джерела – основа майбутньої енергетики.

Хоча атомна енергетика залишається на сьогодні базою українського енерге-
тичного комплексу, поступово вона буде заміщатися через максимальні обсяги 
відновлюваних джерел енергії, розбудову розумних мереж та сприяння побудові 
джерел розосередженої генерації енергії, що дасть роботу місцевим громадам 
та різко зменшить залежність від викопних видів палива. Держава також спри-
ятиме впровадженню технологій акумулювання енергії. Максимальне впрова-
дження  конкуренції за споживача, закладене  в Третьому Енергетичному пакеті 
ЄС та ряді Директив ЄС, є запорукою справедливості тарифів на енергетичні та 
комунальні послуги.

4.  Надходження від рентних платежів за викопні джерела енергії використовуються 
на фінансування заходів з енергоефективності.

Доходи держави з рентних платежів мають не проїдатися, а максимально вико-
ристовуватися на співфінансування модернізації житлового сектору та громад-
ських будівель, оскільки є одним із небагатьох наявних джерел такої фінансової 
підтримки.

перші кроки:

1. Призначення енергоменеджерів у всіх органах місцевого самоврядуван-
ня, запровадження повного обліку та постійного моніторингу споживання ресур-
сів у всіх будівлях. Формування рішень на основі аналізу споживання, створення 
розгалуженої системи порадництва для населення.

2. Формування максимально прозорої та ефективної роботи національного 
регулятора (НКРЕКП) та антимонопольного комітету для оскарження порушен-
ня прав споживачів з боку постачальників.

3. Встановлення ринкових цін на енергоносії задля скорочення споживан-
ня. Публікація всіх розрахунків всіх складових тарифів місцевих постачальників 
ЖКП  на сайті кожного населеного пункту.

4. Розробка та прийняття базового закону про енергоефективність на ос-
нові комплексної Директиви ЄС 27/2012 «Про енергоефективність», де буде 
закладено принципи політики, основних виконавців, розподіл обов’язків та дов-
гострокові цілі.



46

ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА

5. Формування пакету підтримки комплексної термомодернізації будівель – 
реєстрація ОСББ, надання підтримки в проведенні енергоаудитів, забезпечення 
типових проектів утеплення будинків, встановлення повного обліку регуляторів 
споживання. Створення Фонду енергоефективності, який надаватиме підтримку 
не лише мешканцям міст, але і малих населених пунктів. Створення системи 
підтримки тим, хто утеплює будинки не лише за кредитні, а й за свої кошти. 
Створення конкурентного ринку управління житлом шляхом прийняття ряду за-
конодавчих та регуляторних актів.

6. Реформування системи субсидій, максимальна  їх монетизація та вико-
ристання на  потреби модернізації споживання.

7. Постійний моніторинг проблем у впровадженні проектів енергоефектив-
ності, що виникають у всіх учасників цього ринку (постачальників, ЕСКО, ОСББ, 
ОМС) і системне знімання всіх надмірних бар’єрів.

8. Опосередковане стимулювання виробництва та використання електрич-
ного транспорту, формування виробництва нового покоління.

1. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ.

2. ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНОСТІ ВПРОВАДЖУВАТИ ПОЛІТИКУ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ.

3. СКОРОЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ЕНЕРГІЇ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ, 
СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ ТА 
ЗМЕНШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУГИ.

4. КРАЩИЙ СТАН ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ 
БУДІВЕЛЬ.

результати:
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5.6 інноваційна та креативна економіка

1. Низький рівень впровадження новітніх технологій.

2. Відсутність діючих механізмів захисту авторських прав, прав власників та 
інвесторів.

3. Відсутність сприятливих умов і привабливого середовища для розвитку в 
Україні носіїв високих технологій, наукоємних, креативних інновацій.

4. Відсутня оцінка і моніторинг внеску креативних індустрій, крім ІТ, в розвиток 
економіки України.

5. Відтік талантів з країни.

проблеми:

стратегічні рішення:

1. Визнати пріоритетом державної еконо-
мічної політики розвиток креативних індустрій 
і перетворення України з сировинної держави 
на інноваційну.

2. Провести категоризацію креативних 
індустрій та ввести їхні показники в економіч-
ні рейтинги. Для розподілу і пріоритизації ін-
вестиційного ресурсу та державної підтримки 
види економічної діяльності необхідно розпо-
ділити на групи, залежно від їхнього впливу 
на зміну економічної моделі з сировинної на 
інноваційну. Основними критеріями розподілу 
є додана вартість, що створюється в цих сек-
торах, та можливості експортувати товари чи 
послуги.

3. Забезпечити доступ до здешевлених 
фінансових ресурсів для підприємств та ор-
ганізацій, що розробляють та/або впроваджу-
ють високотехнологічні, наукоємні, креатив-
ні інновації. Запустити програми державної 
фінансової підтримки перспективних проек-

тів на конкурсній основі. Іншими можливими 
формами державної підтримки є державні 
гарантії, страхування ризиків експорту, пе-
реоснащення виробництва та стимулювання 
експорту. Також держава має сприяти інтегра-
ції цих секторів у світові ланцюжки створення 
вартості, у тому числі, через ефективну діяль-
ність торговельних представництв України за 
кордоном. 

4. Забезпечити захист і реалізацію прав 
інтелектуальної власності, зокрема, врегу-
лювати діяльність організацій колективного 
управління для забезпечення отримання ав-
торами авторської винагороди, вирішити про-
блему «патентного тролінгу», забезпечити на-
лежний захист прав інтелектуальної власності 
в Інтернеті, забезпечити публікацію заявок на 
знаки для товарів та послуг, створити умови 
для запобігання ввезенню контрафактної про-
дукції, провести комплексну реформу судо-
чинства в сфері захисту прав інтелектуальної 
власності.
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5. Розробити та впровадити механізми 
дієвого контролю за захистом прав власни-
ків та інвесторів задля перетворення України 
на найбільш привабливе в Європі місце для 
інвестування і ведення бізнесу в креативних 
індустріях.

6. Розробити та впровадити довгостро-
кову стратегію розвитку креативного сектору 
з ефективною координацією співпраці між мі-
ністерствами.

7. Впровадити національні програми фі-
нансування культурних проектів на конкурс-
них засадах із фокусом на міжрегіональній 
співпраці.

8. Створити умови для розвитку іннова-
ційних та креативних міжсекторальних хабів 
через механізм державно-приватного парт-
нерства. 

9. Розробити та впровадити привабливу 
для талантів міграційну політику та зробити 
Україну центром тяжіння талановитих лю-
дей, які бажають працювати в сферах висо-
ких технологій, наукоємних, інноваційних та 
креативних індустрій.

УКРАЇНА СТАЄ СВІТОВИМ ІННОВАЦІЙНИМ ТА 
КРЕАТИВНИМ ХАБОМ, ЦЕНТРОМ ТЯЖІННЯ ДЛЯ 
ТАЛАНОВИТИХ ЛЮДЕЙ З УСЬОГО СВІТУ, ЩО Є 
ОСНОВОЮ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ У ХХІ 
СТОЛІТТІ ТА СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ 
КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ.

результат:
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5.7 конкуренція

стратегічні рішення:

1. Низька інституційна спроможність Антимонопольного комітету.

2. Довгі та нечіткі процедури розгляду справ про порушення конкуренції.

3. Недосконалий контроль та методи впливу на природні монополії та 
вертикально інтегровані компанії.

4. Обмежений доступ до інфраструктурних об’єктів.

проблеми:

1. Реформа АМКУ як інституції та попередження порушень.

 ¤ Переглянути порядок призначень державних уповноважених; забезпечи-
ти фактичну колегіальність при прийнятті рішень, переглянути функціональну та 
територіальну структуру АМКУ, провести переатестацію персоналу, запровади-
ти критерії оцінки діяльності працівників АМКУ, в тому числі із залученням НАЗК.

 ¤ Організувати публікацію офіційних роз’яснень АМКУ, систематичне опри-
люднення узагальнень практики АМКУ, вироблення за участю АМКУ правил по-
ведінки на окремих ринках (переважно стосується соціально важливих ринків).

2. Зміни процедури розгляду АМКУ справ про порушення конкуренційного 
законодавства.

 ¤ На сьогодні процедура розгляду справ про порушення конкуренційного 
законодавства є застарілою. Необхідно встановити строки розгляду справ про 
порушення, закріпити необхідний обсяг прав осіб, які беруть участь у справах 
про порушення, врегулювати підстави і порядок проведення перевірок АМКУ 
та спорів у зв’язку з їхнім проведенням, врегулювати повноваження АМКУ на 
різних етапах розгляду справ.

 ¤ Також необхідно забезпечити існування ефективного механізму оскар-
ження рішень АМКУ, а саме формування спеціалізації суддів в конкурентних 
спорах та формування належної суддівської практики. Створити єдиний спеціа-
лізований конкурентно-патентний суд, що сприятиме формуванню єдиної судо-
вої практики.
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3. Боротьба з недобросовісною конкуренцією.

 ¤ Запровадити дієві механізми розгляду справ про недобросовісну конку-
ренцію.

 ¤ Усунути дублювання повноважень з іншими органами влади в частині захисту 
прав споживачів.

4. Реформа контролю природних монополій та вертикально інтегрованих компаній.

 ¤ Забезпечити можливість громадського контролю за діяльністю природних 
монополій, зміну принципів формування тарифів на такі, що стимулюють еконо-
мію на витратах, що сприятиме зниженню цих тарифів при збереженні стійкості 
системи.

 ¤ Вдосконалити регулювання діяльності компаній, що вертикально інте-
грують ланки, де вони є монополістами (у сферах енергетики, телекомунікацій 
тощо).

5. Вдосконалити оскарження державних закупівель:

 ¤ запровадити процедуру електронного оскарження;

 ¤ розпочати боротьбу з тендерним «тролінгом» (використання процедур 
оскарження недобросовісними скаржниками задля зупинення тендеру, що є осо-
бливо небезпечним при закупівлях соціально значущих товарів, наприклад лікар-
ських засобів тощо);

 ¤ створити ефективні механізми розгляду скарг та унеможливлення штучно-
го затягування процедури закупівель за допомогою АМКУ;

 ¤ максимально уніфікувати закупівлі;

 ¤ привести формальні вимоги закупівель (оформлення документів, надання 
копій аналогічних контрактів та/або довідок, сертифікатів, забезпечення доказів 
про наявність обігових коштів тощо) до адекватного рівня.

6. Вдосконалити механізми контролю за наданням державної допомоги.

Зокрема, це стосується контролю за впливом наданої державної допомоги на 
конкуренцію та контролю за використанням державної допомоги.

7. Запровадити персональну відповідальність посадових осіб органів влади та 
місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління 
та контролю за порушення антиконкурентного законодавства.

8. Забезпечити рівний та відкритий доступ споживачів до інфраструктури.

Зокрема, створити умови для безперешкодного доступу до енергетичної («Третій 
енергопакет»), трубопровідної, авіаційної («Відкрите небо»), портової, а також 
залізничної інфраструктури, державних та комунальних об’єктів.
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ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ НА СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВИХ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ РИНКАХ. 

ТАМ, ДЕ ЦЬОГО ДОСЯГТИ ОБ’ЄКТИВНО НЕМОЖЛИВО, ДІЮТЬ 
ЗАПОБІЖНИКИ ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) 
СТАНОВИЩЕМ ТА КООРДИНАЦІЄЮ РИНКОВОЇ ПОВЕДІНКИ. 

КОНТРОЛЬ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЯМИ Є ЕФЕКТИВНИМ МЕХАНІЗМОМ 
НЕДОПУЩЕННЯ ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЛАДИ ОКРЕМИХ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО ТАКОГО РІВНЯ, ЩО МОЖЕ 
ПРИЗВЕСТИ ДО ОБМЕЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІСНУЮЧИХ АБО 
ПОТЕНЦІЙНИХ КОНКУРЕНТІВ ЧИ МОНОПОЛІЗАЦІЇ РИНКУ. 

НЕДОПУЩЕННЯ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНЬОЇ 
КОНКУРЕНЦІЇ ЗБІЛЬШИТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ, СПРИЯТИМЕ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ТА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ, ПРИЗВЕДЕ ДО ЗМЕНШЕННЯ ЦІН ТА 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. 

результат:
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5.8 валютна лібералізація

проблеми:

РЕПРЕСИВНИЙ ХАРАКТЕР ВАЛЮТНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ, ЩО ЗНАЧНОЮ МІРОЮ 

ОБМЕЖУЄ ЕКОНОМІЧНУ СВОБОДУ.

стратегічні рішення:
 ¤ Лібералізувати зовнішню торгівлю, скасувати обме-

ження на купівлю та продаж іноземної валюти для компа-
ній, запроваджені у 2015 році.

 ¤ Скасувати Декрет Кабміну 1993 року «Про валютне 
регулювання».

 ¤ Скасувати заборони громадянам України на відкриття 
рахунків за кордоном та інвестиції за кордон.

 ¤ Запровадити правило «заплати податки й інвестуй 
куди хочеш».

 ¤ Створити умови для повноцінного впровадження між-
народних електронних платіжних систем, таких як PayPal  
та Skrill.

ДЕТІНІЗАЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО 
РУХУ КАПІТАЛІВ, ЗРОСТАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМПАНІЙ, В ПЕРШУ ЧЕРГУ МАЛИХ ТА 
СЕРЕДНІХ.

результат:
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5.9 пенсійна та соціальна політика

проблеми:

стратегічні рішення:

Запровадження повноцінної трьохрівне-
вої системи пенсійного забезпечення:

 ¤ На першому рівні ліквідувати пільги по 
достроковому виходу на пенсію для різних 
професій. Пільги можуть залишитися ви-
ключно для учасників бойових дій за рахунок 
бюджету.

 ¤ На першому рівні забезпечити рівну для 
всіх виплату в якості соціальної допомоги, 
що відповідає прожитковому мінімуму.

 ¤ Ліквідувати Пенсійний фонд та перевести 
адміністрування соціальної виплати в фонд 
соціального захисту.

 ¤ Запровадити «дотягування» пенсії до мі-
німального прожиткового рівня лише за ра-
хунок бюджету.

 ¤ Створити необхідні умови та запустити 
другий обов’язковий (накопичувальний) рі-
вень пенсійної системи, що стимулювати-
ме працівників мати офіційну зайнятість та 
сплату податків.

 ¤ Пропагувати серед працівників та робо-
тодавців добровільні пенсійні накопичення 
(третій рівень). 

Зменшити нецільове та незаконне вико-
ристання соціальної допомоги шляхом 
перевірки правильності її нарахування та 
виплати:

 ¤ Створити єдиний реєстр отримувачів всіх 
видів соціальної допомоги.

 ¤ Надати відповідальному органу (Мініс-
терству фінансів) доступ до всіх необхідних 
баз даних для перевірок та функції контролю 
за законністю соціальних виплат.

1. Великий тиск на економіку несприятливої демографічної ситуації. Загроза фіскальної 
нестабільності та соціального протесту.

2. Численні пільги окремим категоріям, що залишилися від старого суспільного договору та 
не відповідають сучасним уявленням про справедливість.

3. Великі масштаби нецільового використання соціальної допомоги.

4. Відсутність стимулів для офіційного працевлаштування та сплати соціальних внесків.

1. СПРАВЕДЛИВЕ НАРАХУВАННЯ 
ПЕНСІЙ, ДЕТІНІЗАЦІЯ ЗАРПЛАТ. 
ПОЯВА ДОВГОСТРОКОВОГО 
ФІНАНСОВОГО РЕСУРСУ ДЛЯ 
ЕКОНОМІКИ. ЗАПОБІГАННЯ 
ПЕНСІЙНОМУ ПОПУЛІЗМУ.

2. СВОБОДА ГРОМАДЯН У 
ВИБОРІ ВІКУ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ.
ЕКОНОМІЯ КОШТІВ БЮДЖЕТУ 
ТА ПУБЛІЧНИХ ФОНДІВ, 
МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ 
РОЗМІРУ ДОПОМОГИ НАЙМЕНШ 
ЗАБЕЗПЕЧЕНИМ КАТЕГОРІЯМ 
ГРОМАДЯН.

результат:
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6. держава на службі у громадян

6.1 держава в смартфоні (е-врядування)

проблеми:

стратегічні рішення:

Скорочення кількості взаємодій бізнесу та громадян з державою за раху-
нок скорочення її функцій. Створення зручного механізму взаємодії орга-
нів державної влади та громадян, завдяки чому процес надання більшості 
інформаційних довідок та адміністративних послуг буде автоматизова-
но. Це, в свою чергу, мінімізує для громадян необхідність спілкуватися з 
представниками державних органів, а чиновників позбавляє можливості 
впливати на процес надання послуг.

ЗАВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ЗА-

СТАРІЛА МОДЕЛЬ ЇХ НАДАННЯ СТВОРЮЮТЬ ПІДСТАВИ 

ДЛЯ КОРУПЦІЇ ТА НЕВДОВОЛЕННЯ ГРОМАДЯН І БІЗНЕСУ. 

СКЛАДНІ ТА ТРИВАЛІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ СТВО-

РЮЮТЬ ЗАЙВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА БІЗНЕС ТА НЕСПРИЯТ-

ЛИВО ВПЛИВАЮТЬ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ У КРАЇНІ.

основні принципи змін:
1. Функцій держави має бути якомога 

менше.

2. Автоматизація процесу взаємодії гро-
мадянина та держави.

3. Держава не має права вимагати у грома-
дянина та бізнесу надання інформації, 
що вже міститься в державних реєстрах. 

4. Адміністративні послуги мають бути 
спрощені не лише по формі, але і по 
суті (мінімізовано кількість інформації, 
що вимагається, та етапів, які необхідно 
пройти).

5. Доступність для будь-якого громадя-
нина (не потрібно бути клієнтом якогось 
певного банку або мати якийсь специ-
фічний електронно-цифровий підпис).

6. Прозорість і прогнозованість з точки 
зору термінів і вартості послуг.

7. Дружній інтерфейс, зручність форма-
тів із використанням усіх основних су-
часних каналів взаємодії, у тому числі 
смартфонів.
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першочергові кроки:

1. Прискорити скорочення кількості доз-
вільних документів та необхідних послуг.

2. Визначити єдиний державний орган, що 
буде повністю відповідати за політику в 
галузі електронного урядування (зараз їх 
чотирнадцять).

3. Провести аудит бізнес-процесів надання 
послуг з боку держави для громадян та 
бізнесу.

4. Розробити цільові бізнес-процеси, які 
або повністю виключають можливість 
втручання чиновників в процес надання 
послуг з боку держави, або мінімізують 
цю можливість.

5. Створити або модернізувати існуючі реє-
стри даних у державних органах, які ста-
нуть базою для надання зручних для гро-
мадян та бізнесу послуг з боку держави.

6. Привести нормативну базу у відповід-
ність до запропонованих спрощених біз-
нес-процесів надання послуг з боку дер-
жави.

7. Створити єдиний демографічний реєстр.

ЗМЕНШЕННЯ ПОБУТОВОЇ ТА 
БІЗНЕСОВОЇ КОРУПЦІЇ, ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЗА РАХУНОК 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗРУЧНИХ КАНАЛІВ 
ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДЕРЖАВОЮ, 
ГРОМАДЯНАМИ ТА БІЗНЕСОМ.

результат:
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6.2 нова державна служба

проблеми:

стратегічні рішення та перші кроки:
1. Провести кардинальну інституційну рефор-

му системи виконавчої влади, радикально 
зменшивши функції центральних органів 
виконавчої влади та скоротивши їхню чи-
сельність. Підвищити рівень заробітної 
плати за рахунок скорочення.

2. Проводити заходи із реалізації Стратегії ре-
формування державного управління Украї-
ни під жорстким і постійним наглядом гро-
мадськості задля збільшення об’єктивності 
критеріїв відбору державних службовців. 
При цьому необхідне спрощення процедур 
добору кадрів на нижчі посади для розши-
рення можливостей залучення молоді та 
зменшення бюрократії. 

3. Процедури розробки державної політики 
повинні так само передбачати участь гро-
мадськості.

4. Розпочати практики передачі адміністра-
тивних послуг незалежним спеціалізова-
ним інституціям, що співпрацюють з держа-
вою на контрактній основі.

5. Спростити доступ на державну службу для 
«людей не з системи»: зменшити кількість 
критеріїв, яким мають відповідати канди-
дати на посади, скасувати обов’язковість 

попереднього досвіду роботи в органах 
державної влади 3, 5 або 10 років для ке-
рівних посад, оскільки це не дає можливо-
сті залучати на державну службу успішних 
менеджерів та керівників з бізнесу та інших 
сфер діяльності.

6. Підвищити заробітну плату державним 
службовцям до ринкового рівня. 

7. При відборі кандидатів на державну службу 
віддавати перевагу кандидатам зі знанням 
англійської та/або інших іноземних мов.

8. Забезпечити прозоре формування складу 
конкурсних комісій, які проводять конкурси 
на посади в органах державної влади, ди-
ректорів державних підприємств.

Реформа державної служби відбувається повільно та все ще не призвела до істотного онов-
лення кадрів. Кількість державних органів та чиновників, їхній функціонал залишаються неа-
декватно великими, а оплата праці не стимулює приплив нових кадрів. Необхідне створення 
корпусу державної служби за європейським стандартом на основі професіоналізму і деполі-
тизації. Ефективна система державного управління не лише є одним з основних чинників кон-
курентоспроможності країни, але й створює передумови для демократичного врядування, що 
ґрунтується на принципах верховенства права.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕР-
ЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І, ВІДПО-
ВІДНО, ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОН-
КУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ. 
ПРЕСТИЖНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ТА ВИСОКА ЯКІСТЬ ЛЮД-
СЬКОГО КАПІТАЛУ НА ДЕРЖАВНІЙ 
СЛУЖБІ.

результат:
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6.3 децентралізація

проблеми:

стратегічні рішення та перші кроки:

1. Попри задекларований владою курс на де-
централізацію, все ще зберігається надмір-
на централізація повноважень та фінансо-
вих ресурсів органів виконавчої влади.

2. Обсяг фінансових та матеріальних ре-
сурсів органів місцевого самоврядування 
не відповідає повноваженням. Держава 
делегує органам місцевого самовряду-
вання додаткові повноваження без за-
безпечення їхнього виконання достатніми 
ресурсами.

3. Система місцевого самоврядування не 
задовольняє потреб громадян у створенні 
умов для всебічного розвитку та самореа-
лізації, належному рівні надання публічних 
послуг. 

4. Неефективна територіальна основа 
для органів місцевого самоврядування, 
велика диспропорція між різними адміні-
стративно-територіальними одиницями 
не забезпечує розподілу повноважень на 

принципах субсидіарності, призводить до 
конфлікту між різними рівнями місцевого 
самоврядування, а також між органами 
місцевого самоврядування та органами 
державної влади.

5. Відсутнє реальне самоврядування на 
районному та обласному рівні через існу-
вання районних та обласних державних 
адміністрацій.

6. Громадяни не залучені до управління 
публічними справами на рівні органів міс-
цевого самоврядування.

7. Відсутні законодавчі механізми держав-
ного контролю за дотриманням органами 
місцевого самоврядування Конституції 
та законів України, а також за якістю на-
дання послуг громадянам (раніше функ-
ції нагляду були у прокуратури, після вне-
сення змін до законодавства прокуратуру 
цих функцій позбавлено, а інститут пре-
фектів не запроваджено).

1. Визначити ефективну та оптимальну тери-
торіальну основу на рівнях громад, районів 
та областей. Створити спроможні громади 
за рахунок добровільного об’єднання. За-
безпечити захист менш спроможних гро-
мад через справедливий механізм бюджет-
ного вирівнювання. Детальне розмежувати 
повноважень між органами місцевого само-
врядування та органами виконавчої влади.

2. Створити належні матеріальні та фінансові 
умови для реалізації повноважень органів 
місцевого самоврядування.

3. Забезпечити доступність та якість надання 
публічних послуг органами місцевого само-
врядування за стандартами, єдиними для 
всієї держави.
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4. Забезпечити участь громадян у місцевому 
самоуправлінні та вирішенні питань міс-
цевого значення. Створити досконалі про-
цедури для запровадження партнерства 
громадян та органів місцевої влади, які 
сприяють самоорганізації населення.

5. Запровадити державний контроль за до-
триманням Конституції та законів України 
органами місцевого самоврядування.

СУТТЄВЕ ПОСИЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА 
РІВНІ ГРОМАД, РАЙОНІВ ТА ОБЛАСТЕЙ. НАЯВНІСТЬ РЕСУРСІВ 
ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ. СПРОМОЖНІСТЬ МІСЦЕВИХ 
ГРОМАД У МЕЖАХ ЗАКОНУ УПРАВЛЯТИ СУТТЄВОЮ ЧАСТИНОЮ 
СУСПІЛЬНИХ СПРАВ В ІНТЕРЕСАХ ГРОМАДЯН. ДОСТУПНІСТЬ 
ТА НАЛЕЖНА ЯКІСТЬ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ 
ГРОМАДЯНАМ. ПІДЗВІТНІСТЬ ТА ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ГРОМАДЯНАМ. 

РЕАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПОВСЮДНОСТІ; 
СУБСИДІАРНОСТІ; ДОСТУПНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ; 
ПРАВОВОЇ, ФІНАНСОВОЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ; ГРОМАДСЬКОЇ 
УЧАСТІ В УПРАВЛІННІ, ПІДЗВІТНОСТІ  ТА ПІДКОНТРОЛЬНОСТІ 
ГРОМАДЯНАМ.

результат:
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7. обороноздатність і національна безпека

ключові проблеми:
1. Застаріла  система управління війська-
ми, відсутність сучасних систем підтримки 
прийняття рішень військовими командирами, 
неефективна організація логістики та тило-
вого забезпечення.

2. Слабкість економіки та низький рівень інвес-
тицій у сучасні засоби виробництва, що не дозво-
ляє фінансувати армію на необхідному рівні. 

3. Слабка протидія «інформаційній війні».  

4. Служба безпеки України не дає адекват-
них професійних відповідей на виклики наці-
ональній безпеці, натомість виконує невлас-
тиві їй функції і політичні замовлення.

5. Відсутність системи фінансування та 
залучення інвестицій у сферу перспектив-
них розробок, виробництва та забезпе-
чення військ сучасними видами озброєнь 
та засобів ведення війни. Відсутність дер-
жавно-приватного партнерства в оборонній 
сфері.

6.  Невідповідність вимогам часу систе-
ми  військової освіти та системи підтримки 
необхідного рівня боєздатності резервістів.

7. Неготовність України до ведення су-
часної кібервійни, відсутність кібервійськ і 
належного кіберзахисту критичної інфра-
структури держави.

стратегічні рішення:
1. Провести повну переатестацію команд-
ного складу Збройних Сил України від ко-
мандира бригади і вище за міжнародними 
стандартами із залученням до складу атеста-
ційної комісії військових фахівців армій країн 
– членів НАТО.          

2. Демонополізувати сферу військово-про-
мислового комплексу. Сприяти створенню 
мережі кластерів високих технологій, які 
здатні залучати інвестиції та технології та ви-
конувати повний комплекс завдань забезпе-
чення Збройних Сил України надсучасними 
видами озброєння «під ключ».

3. Реформувати систему військової освіти, 
перевести її на стандарти НАТО з побудовою 
системи кар’єрного зростання офіцерів, по-
чинаючи з рядового. Створити розгалужену 
систему навчання та підтримки належного 

рівня резервістів Збройних Сил України за 
зразком «Резервна Армія».

4. Перетворити Службу безпеки України на 
ефективний контррозвідувальний орган, поз-
бавивши його невластивих повноважень, від-
повідно до стандартів Ради Європи.

5. Перетворити Службу зовнішньої розвідки 
на ефективний розвідувальний орган держа-
ви, забезпечивши його сучасними технологія-
ми та технічними засобами світового рівня з 
потужним аналітичним центром. 

6. Ліквідувати Міністерство інформаційної 
політики та передати функції ведення інфор-
маційної війни Генеральному штабу Зброй-
них Сил України. 

7. Створити Кібервійська України.
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оперативно-тактичні кроки:
1. Створити систему експортно-імпортно-
го контролю зброї, озброєння та військової 
техніки замість існуючої системи експорт-
ного контролю у цій сфері.

2. Створити у структурі Міністерства обо-
рони Службу замовника для  розробки пер-
спективних та високотехнологічних видів 
озброєння. 

3. Розвивати співпрацю держави з не-
залежними аналітичними центрами для 
більш якісного аналітичного забезпечення 
діяльності Міноборони та Генерального 
Штабу  Збройних Сил України. 

4. Створити комітет начальників штабів, 
до якого входять Міноборони,, Начальник 
Генерального Штабу, начальники штабів 
родів військ та Оперативних командувань 
Збройних Сил України, керівники служби 
військової розвідки тощо.

5. Ввести на законодавчому рівні можли-
вість проходження альтернативної військо-
вої служби та фінансової компенсації при 
відмові від проходження військової служби 
чоловіками призовного віку. 

6. Створити Спілку громадських органі-
зацій «Резервна Армія» та передати їй в 
управління  матеріально-технічну базу То-
вариства Сприяння Обороні (ТСО)  (колиш-
ня ДТСААФ) як елемент системи постійного 
підвищення кваліфікації резервістів Зброй-
них Сил України без відриву від роботи.

7. Ліквідація концерну «Укроборонпром» 
як штучного утворення, підпорядкування 
державних підприємств Міністерства обо-
рони України безпосередньо Міністерству 
оборони України.

8. Термінове проведення аудиту кіберзахи-
сту державних органів, а також підприємств і 
організацій критичної інфраструктури. Ство-
рення Операційного центру з кібербезпеки 
для забезпечення належного кіберзахисту 
державних органів і критичної інфраструк-
тури країни. Створення Кібернетичного ко-
мандування України, спеціального Центру  
кібероперцій і Центру навчання спеціалістів 
і офіцерів кібервійськ України із забезпечен-
ням належного фінансування для придбання 
провідних світових технологій і техніки, залу-
чення найкращих фахівців і розробки влас-
них технологій світового рівня.  

1. УКРАЇНА – ПОТУЖНИЙ ФОРПОСТ НА КОРДОНАХ ЄВРОПИ, 
ЕКОНОМІЧНО ТА ВІЙСЬКОВО САМОДОСТАТНІЙ.

2. ЕКОНОМІКА ЗРОСТАЄ ЗА РАХУНОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ КЛАСТЕРИ – ЦЕ НАУКОВО-
ПРОМИСЛОВА БАЗА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВИКОНАВЕЦЬ 
ЗАМОВЛЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ.

результат:
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ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

3. КОМПАКТНА АРМІЯ НА ПРИЗОВНІЙ ТА КОНТРАКТНІЙ 
ОСНОВІ ОЗБРОЄНА НАДСУЧАСНИМИ ВИДАМИ ОЗБРОЄННЯ. 

4. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ ПЕРЕВЕДЕНІ НА СТАНДАРТИ НАТО 
ТА МАЮТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ТИПУ «ЦИФРОВА АРМІЯ». 

5. ВИЩИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД ПІСЛЯ 60 РОКІВ ВИКОНУЄ 
ФУНКЦІЮ НЕЗАЛЕЖНОГО ЕКСПЕРТНОГО РЕСУРСУ І ПРАЦЮЄ 
НА ПІДВИЩЕННЯ БОЄЗДАТНОСТІ ВІЙСЬК.

6. ВІЙСЬКОВИЙ РЕЗЕРВ У БОЙОВОМУ ТОНУСІ І ЗАВЖДИ 
ГОТОВИЙ ДО ОПЕРАТИВНОГО ВИКОНАННЯ БОЙОВИХ ЗАДАЧ У 
СКЛАДІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.

7. ДЛЯ ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ДІЮТЬ ЯКІСНІ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ, ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЇ 
І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА У 
ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ.

8. СУЧАСНА СИСТЕМА ЛОГІСТИЧНОГО ТА ТИЛОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПРАЦЮЄ ЗА 
СТАНДАРТАМИ НАТО ЗА ПРИНЦИПОМ ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ 
«ВІД БІЙЦЯ».

9. УКРАЇНА ЕФЕКТИВНО ЗАХИЩАЄ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР 
ДЕРЖАВИ ВІД ВОРОЖИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА 
УСПІШНО ПРОТИСТОЇТЬ ІНФОРМАЦІЙНИМ ОПЕРАЦІЯМ 
АГРЕСОРА НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 

10. УКРАЇНА СТАЄ ОДНІЄЮ З НАЙВПЛИВОВІШИХ КІБЕРДЕРЖАВ 
СВІТУ, МАЄ ПОТУЖНІ КІБЕРВІЙСЬКА, ЦЕНТРИ НАВЧАННЯ, 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНІ КОМАНДИ ДОСЛІДНИКІВ, 
РОЗРОБНИКІВ І ОПЕРАТОРІВ КІБЕРТЕХНОЛОГІЙ, РОЗРОБЛЯЄ 
ВЛАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КІБЕРЗАХИСТУ І КІБЕРРОЗВІДКИ СВІТОВОГО 
РІВНЯ. ЧАСТИНА ЦИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМЕРЦІАЛІЗУЄТЬСЯ 
В ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОМУ ПАРТНЕРСТВІ І СПРИЯЄ 
СТАНОВЛЕННЮ УКРАЇНИ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ДЕРЖАВИ. ДЛЯ 
ХХІ СТОЛІТТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ І ВМІННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ 
КІБЕРЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ, РОЗВІДКИ І, ЯКЩО ЦЬОГО 
ВИМАГАЮТЬ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ, ДЛЯ АТАК, – ЦЕ  
СТРАТЕГІЧНА ПЕРЕВАГА, НЕ МЕНШ ВАЖЛИВА, НІЖ ПОТУЖНА І 
СУЧАСНА ТРАДИЦІЙНА АРМІЯ. 
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8. крим. донбас. війна.

ключові проблеми:
1. На Східному фронті тривають бойові дії, які завдають 
країні людських та матеріальних втрат.

2. Крим окупований та контролюється військами Російської 
Федерації, яка відкрито анексувала частину української те-
риторії.

3. Непідконтрольні території Луганської та Донецької об-
ластей окуповано військами Російської Федерації.

4. Україна не готова до адаптації потоку внутрішньо перемі-
щених осіб та вирішення пов’язаного комплексу проблем, які 
можуть виникнути в майбутньому.

5. Постійна загроза з боку Російської Федерації залишаєть-
ся на невизначений термін.

стратегічні рішення:
1. Сильна армія готова до остаточної перемоги.
Єдиним можливим варіантом закінчення бойових дій на Східному фронті є відновлення контр-
олю державних органів України на всій території Донецької та Луганської областей. З огляду 
на неспівмірність військових ресурсів України та Російської Федерації на даний момент, ми не 
можемо собі дозволити переможний марш до наших Східних кордонів. У той же час ми маємо 
бути готовими до переходу в активний наступ в будь-який слушний момент.

До цього моменту головною метою керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу, 
усіх бойових підрозділів має бути збереження життя українського солдата та підвищення якості 
його підготовки.

2. Захист та реінтеграція.
Державна стратегія щодо окупованих територій має базуватись на недоторканності суверені-
тету і територіальної цілісності України та реінтеграції окупованих територій.

Відновлення територіальної цілісності передбачає використання усіх доступних ресурсів, в 
тому числі військових, для встановлення контролю над державним кордоном. Це можливо 
лише внаслідок відновлення монополії української держави на використання сили на підкон-
трольній території.
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КРИМ. ДОНБАС. ВІЙНА

3. Чітка та системна позиція України щодо Криму та оку-
пованих територій.
Україна на всіх рівнях має чітко зафіксувати правовий статус окупованих територій. Вимога 
про повернення Криму до складу України має бути невід’ємною та ключовою частиною будь-
яких зовнішньополітичних відносин України.

Безпека на окупованих та прилеглих територіях повинна забезпечуватися не тільки україн-
ськими військовими, а й шляхом залучення міжнародних механізмів безпеки, в тому числі за 
допомогою миротворчих сил.

першочергові кроки:

1. Визнати на законодавчому рівні окупацію 
непідконтрольних територій Російською Фе-
дерацією.

2. Розірвати «Договір  про дружбу, співро-
бітництво і партнерство між Україною і Росій-
ською Федерацією»  від 1999 року як з кра-
їною, яка здійснила військову агресію проти 
України і грубо порушила свої зобов’язання 
за цим договором.

3. Звернутися до міжнародних судів з позо-
вами щодо компенсації збитків, нанесених 
Україні з боку Російської Федерації, позовами 
до Міжнародного суду ООН на основі Міжна-
родної конвенції про боротьбу з фінансуван-
ням тероризму 2001 року;  Конвенції проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання 1984 року; Міжна-
родної конвенції про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації 1965 року та інших 
міжнародних документів. Домогтися засу-
дження Міжнародним кримінальним судом 
керівництва Російської Федерації за воєнні 
злочини та злочини проти людяності. Через  
Європейський суд з прав людини та Міжна-
родний трибунал з морського права домог-
тися відшкодування збитків та встановлення 
справедливості для України та її громадян.

4. Ініціювати та винести на розгляд Гене-
ральної Асамблеї ООН питання про визнан-
ня Росії країною-агресором.

5. Домогтися рішення Генеральної Асамблеї 
ООН про усунення країни-агресора від голо-
сувань Ради Безпеки ООН як сторони кон-
флікту в Україні через застосування механіз-
му  Резолюції ООН «Єднання заради миру». 

6. Використати спеціальні можливості тиску 
на РФ у рамках процедур Світової організації 
торгівлі, Парламентської Асамблеї Ради Єв-
ропи, ОБСЄ, НАТО, ЄС, Міжнародної органі-
зації з цивільної авіації.

7. Визнати Верховною Радою кримських та-
тар, караїмів і кримчаків корінними народами 
України з внесенням відповідних змін до Кон-
ституції України. Змінити статус Автономної 
Республіки Крим на Кримськотатарську Авто-
номну Республіку.

8. Запровадити державні програми та підтрим-
ку проектів (допомога в отриманні фінансуван-
ня, надання пільгових молодіжних кредитів для 
придбання житла та започаткування бізнесу), 
спрямованих на переселення на підконтрольну 
територію, покращання становища та створен-
ня робочих місць для внутрішньо переміщених 
осіб із Криму та окупованих територій Донбасу.
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9. Домогтися збереження та посилення 
санкцій ЄС, США та інших демократичних 
держав щодо Росії до моменту  повної де-
окупації та відновлення українського суве-
ренітету.

10. Проводити проактивні переговори з 
союзниками серед країн – членів НАТО, зо-
крема зі сторонами Будапештського мемо-
рандуму, щодо надання Україні летальної 
зброї для захисту своєї території. 

ДЕОКУПАЦІЯ КРИМУ ТА ДОНБАСУ, 
ВІДНОВЛЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ В МЕЖАХ 
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ, РЕІНТЕГРАЦІЯ 
ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. 

результат:

КРИМ. ДОНБАС. ВІЙНА
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9. міжнародна політика

ключові проблеми:

СТРАТЕГІЧНИМ ЗАВДАННЯМ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Є 

ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНИ НА СИЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА 

МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ, 

ЗМІЦНЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ, А ТАКОЖ ПРОСУВАННЯ 

СТАНДАРТІВ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

У СВІТІ, ПЕРЕТВОРЕННЯ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНОГО ЛІДЕРА У 

СХІДНІЙ ЄВРОПІ.

1.   Визначення місця і ролі України у системі сучасних міжна-
родних відносин, які переживають драматичні зміни:

 ¤ Подолання непослідовності у зовнішньополітичних та безпекових 
пріоритетах.

 ¤ Розробка концепції стратегічного бачення зовнішньої політики Украї-
ни та просування національних інтересів у світі, що змінюється.

 ¤ Розробка стратегії трансформації України з «буферної» зони у 
суб’єкт впливу на ситуацію у світі.                                             

2. Забезпечення національної безпеки як головного пріоритету 
сучасної зовнішньої та безпекової політики України. 

 ¤ Вразливість до зовнішніх загроз через відсутність формального 
членства в безпековому альянсі.

 ¤ Відсутність інших інструментів забезпечення національної безпеки.

3. Відсутність зовнішньоекономічної стратегії.       

 ¤ Втрата історично сформованих зовнішньоекономічних ринків.     

 ¤ Відсутність державної політики підтримки українських експортерів.           

 ¤ Наявність корупційних схем у зовнішньоекономічній діяльності.   

4. Реформа дипломатичної служби України.

 ¤ Необхідність розробки нової законодавчої бази для європеїзації зов-
нішньополітичної служби

 ¤ Неналежна фінансова забезпеченість.

 ¤ Несистемність у підборі і використанні кадрів.   
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стратегічні рішення:

1. Європейська інтеграція як об’єднавчий зовнішній та 

внутрішній курс розвитку держави. Збереження силь-

ного Євросоюзу як інституції.

необхідні кроки:
 ¤ пришвидшити реалізацію Угоди про асоціацію та адаптацію вну-

трішнього законодавства до права ЄС (Acquis communautaire) до 
подання заявки про членство в ЄС;

 ¤ забезпечити всеосяжну допомогу через державні органи україн-
ському бізнесу для переходу на європейські стандарти та завою-
вання європейського ринку;

 ¤ солідаризуватися з рішеннями ЄС у сфері зовнішньої політики, 
поглиблювати інституційну співпрацю з окремими органами ЄС 
та фінансовими інститутами Європи, державами – членами ЄС та 
фондами/програмами ЄС.

2. Вступ до НАТО: Україна як контрибутор та бенефеціар 

системи колективної безпеки. Збереження стратегічного 

партнерства з США.

необхідні кроки:
 ¤ пришвидшити реформування оборонних та безпекових структур від-

повідно до стандартів НАТО за прикладом країн, що приєднувалися до 
Плану дій щодо членства в НАТО;

 ¤ провести загальноукраїнську та міжнародну кампанії з лобіювання 
членства України в НАТО;

 ¤ до набуття формального членства в НАТО отримати статус основ-
ного союзника поза НАТО;

 ¤ розробити юридично зобов’язуючий договір про гарантії безпеки на 
заміну Будапештського меморандуму та почати переговори про його 
підписання із США, Великобританією, Францією та Німеччиною;

 ¤ посилити співпрацю з США в рамках Хартії Україна – США про 
стратегічне партнерство.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
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3. Лідер Східного партнерства та подальший експор-
тер «ноу-хау» успішних змін до країн колишнього Ра-
дянського Союзу з транзитною демократією.

У перспективі Україна має стати лідером демократичних змін на по-
страдянському просторі та центром для поширення відповідних змін 
до країн з перехідною демократією, що потребуватимуть відповідної 
допомоги. Це дозволить посилити стратегічний вплив України на регі-
ональному рівні. 

Необхідно посилити співпрацю з членами Східного партнерства на по-
літичному та економічному напрямках. 

4. Вихід на нові зовнішні ринки, відкриття нових мож-
ливостей для вітчизняного бізнесу:

 ¤ розпочати (або інтенсифікувати) створення вільних економічних 
зон зі світовими економічними лідерами, окрім ЄС (в пріоритеті 
ЗВТ з Канадою, Туреччиною та Ізраїлем);

 ¤ розпочати (або інтенсифікувати) переговори щодо візової лібера-
лізації з рештою світу;

 ¤ посилити економічне співробітництво із Китаєм та Південно-Схід-
ною Азією.

5. Повноцінна реформа дипломатичної служби Украї-
ни – модернізація та посилення спроможності МЗС:

 ¤ ухвалити новий закон про дипломатичну службу, впровадити кра-
щі міжнародні практики дипломатичної роботи в Україні;

 ¤ посилити міжінституційну співпрацю між МЗС та іншими органами 
влади у сфері міжнародних відносин;

 ¤ інтенсифікувати та інституціоналізувати публічну дипломатію;

 ¤ виробити регіональні стратегії України щодо макрорегіонів: АТР, 
Близький Схід, Африка, СНД, регіон Східного партнерства, Чорно-
морський регіон, Латинська Америка.

6. Посилення ролі України в структурах ООН, 

РЄ, ОБСЄ. 

Виступити з ініціативою реформування ключових міжнародних інсти-
тутів для збереження та посилення їхньої ролі у відстоюванні миру в 
світі, заручитися підтримкою демократичних партнерів.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
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7. Активізація регіональної політики.

Реалізація політики “Міжмор’я” (Україна, Норвегія, Швеція, Фінляндія, 
Данія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Молдова, Польща, Словаччи-
на, Угорщина, Білорусь, Болгарія та інші), посилення співпраці кра-
їн Балто-Чорноморського регіону та наповнення практичним змістом 
співробітництва у рамках ГУАМ:

 ¤ створення спільних економічних проектів в інфраструктурі, тран-
зиті, будівництві, промисловості (зокрема, авіабудівництві) тощо;

 ¤ розвиток спільних проектів у ВПК;

 ¤ вироблення спільної загальної позиції з деяких міжнародних пи-
тань;

 ¤ інтенсифікація переговорного процесу щодо врегулювання Прид-
ністровського конфлікту.

8. Співпраця з діаспорою:

 ¤ посилити співпрацю зі світовою діаспорою, доопрацювати застарі-
лий Закон «Про закордонних українців»;

 ¤ полегшити та захистити волевиявлення громадян України під час 
виборів, що проживають за кордоном.


