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ЗВІТ

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ 

СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ



МІСІЯ 

• створення вітчизняного 
конкурентоспроможного промислового 
комплексу

• інвестиційна привабливість підприємств 
оборонної та авіакосмічної промисловості

• утвердження України як високотехнологічної 
держави

ПРІОРИТЕТИ

• реформа оборонно-промислового комплексу
• відновлення ракетно-космічної та авіабудівної 

галузей
• відродження та розбудова стратегічно важливих 

підприємств 
• нарощування експортного потенціалу 
• успішна конкуренція на міжнародних ринках 



Формування правової основи

•22 липня 2020 року – утворено Міністерство з питань стратегічних
галузей промисловості

•7 вересня 2020 року - затверджено керівний документ - Положення про
Мінстратегпром

•Визначено юридичну та фактичну адресу Мінстратегпрому,
здійснено реєстрацію в державних органах, затверджено План-графік
публічних закупівель

•15 жовтня 2020 року – затверджено штатну чисельність

•11 листопада 2020 року - початок конкурсного формування штату

•18 грудня 2020 року – отримання спецдозволу на провадження
діяльності, пов'язаної з держтаємницею

СТАНОВЛЕННЯ  НОВОГО 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ



Формування конкурентного кадрового складу

• Підписано Договір з Національним агентством України з 
питань державної служби про надання доступу до 
інформаційної системи управління людськими ресурсами

• Укладено Меморандуми про співпрацю з Національним 
технічним університетом “КПІ імені Ігоря Сікорського“ та з 
"Державною екологічною академією післядипломної освіти 
та управління"

• Актуалізовано Порядок стажування громадян з числа молоді, 
які не перебувають на посадах державної служби

• Завершено відбір на 211 з 333 штатних одиниць. Станом на 19 
липня укомплектованість штату Мінстратегпрому - 61%
Середній попит на одну посаду - 21 кандидат 

• Підвищено кваліфікацію - 93 державних службовців



НОРМОТВОРЧА ТА ПОТОЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

Підготовлено та внесено на розгляд:

• Указів Президента України   2
• Проектів Закону України       2
• Постанов КМУ       понад      20
• Розпоряджень Уряду               4

Віце-прем’єр-міністром України проведено:

• понад 20 засідань Урядового комітету з питань
національної безпеки і оборони, стратегічних галузей
промисловості, паливно-енергетичного комплексу та
інфраструктури

Також Віце-прем’єр-міністром укладено 2 Меморандуми
про співпрацю з Лігою оборонних підприємств України та з
Асоціацією виробників озброєння та військової техніки України



РОБОТА В РЕГІОНАХ

Віце-прем’єр-міністром України проведено:
• понад 50 робочих візитів на підприємства
оборонно-промислової галузі України по всій
території України та близько 100 нарад з питань
реформування ОПК, розвитку космічної та
авіаційної галузі, відновлення вітчизняної
промисловості



РОБОТА В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ ООС
Віце-прем'єр-міністр здійснив робочі поїздки до зони проведення Операції об’єднаних сил
Із керівництвом Генерального штабу, Командуванням ООС, командирами та заступниками командирів бригад та батальйонів
обговорювалися питання стану оснащення військ, результати експлуатації нових і модернізованих зразків ОВТ та існуючі проблеми



Макет для двох елементів вмісту з таблицею

ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА РЕФОРМУ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ (ОПК)

докорінно змінює принципи організації та проведення 
закупівель для потреб оборони

Імплементація  ЗУ "Про оборонні закупівлі"

визначає пріоритетні цілі, напрями та завдання державної
військово-промислової політики; пріоритети та завдання
реформування й розвитку оборонної промисловості,
передбачає виділення не менш 0,5% ВВП на ОПК

Розробка "Стратегії реформування ОПК"

передбачає ліквідацію ДК "Укроборонпром", утворення

двох вертикально-інтегрованих структур – ДХК "Оборонні

системи України" та "Аерокосмічні системи України", а
також галузевих холдингів

Розробка та схвалення концепції 
реформування підприємств державного 

сектору ОПК

Розбудова Центру сертифікації продукції 
зі спеціальних сталей, сплавів та 

металургійного матеріалознавства

сприятиме виконанню офсетних зобов'язань згідно з 
чинними договорами. Ініційовано ряд змін до нормативно-
правової бази з питань офсету в ОПК

Відродження діяльності Офсетної 
комісії при КМУ

сприятиме розвитку сучасних технологій, науково-дослідній 
та дослідно-конструкторській роботі вітчизняного ОПК

Започаткування створення Агентства 
оборонних технологій та Державного фонду 

розвитку ОПК України

Ініціювання питання розробки, виробництва та закупівлі ракетного озброєння для забезпечення потреб ЗСУ, а також 
актуалізація Державної цільової програм створення і освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії

Розробка "Концепції Державної цільової оборонної програми з реалізації в інтересах сектору безпеки і оборони 
України проектів з виконання наукових досліджень і розробок, розробок нових технологій"

забезпечуватиме сертифікації продукції стратегічних галузей 
промисловості. Сприятиме імпортозаміщенню, розвитку 
власного промисловості і локалізації виробництва



Макет для двох елементів вмісту з таблицею

ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА РЕФОРМУ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
(АВІАЦІЯ ТА КОСМОС)

Актуалізовано Стратегію відродження 
вітчизняного авіабудування

Затверджено Концепцію Державної 
цільової науково-технічної програми

розвитку авіаційної промисловості на

2021-2030 роки

Розроблено проект Державної цільової 
науково-технічної програми розвитку 

авіаційної промисловості 

на 2021-2030 роки

Сприяння в укладанні контракту на 
будівництва Ан-178 в інтересах МОУ, 

проведення заходів із створення 
національного авіаперевізника

Розроблено проект Загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної програми 

України на 2021-2025 роки

Схвалена Концепція Загальнодержавної 
цільової науково-технічної космічної 
програми України на 2021-2025 роки

Разом з ДКАУ розпочата робота з 
корпоратизації державних підприємств 

космічної галузі

Здійснюється координація робіт з ДКАУ 
щодо створення космічної системи ДЗЗ 

"Січ-2-1" та забезпечення запуску 
КА "Січ-2-30"



Макет для двох елементів вмісту з таблицею

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ  МІНІСТЕРСТВА 

ДП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 
ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" 

У I кварталі 2021 року отримано чистий дохід в сумі 278,447 млн грн (на 59,3%
більше за аналогічний період 2020 року); чистий прибуток - 16,714 млн грн.
Мінстратегпромом підготовлено проект розпорядження Уряду щодо 
корпоратизації  ДП «НВО «ПХЗ»

ДКП "ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ"

Розпочато здійснення діяльності з кібербезпеки та охорони стратегічних 
підприємств в рамках укладених договорів за результатами проведених 
процедур публічних закупівель

ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА УСТАНОВА

Профінансовано інноваційних проектів на суму 31,5 млн грн;

Організовано проведення інноваційних конкурсів на суму 30 млн грн
та інвестиційних конкурсів на суму 60 млн грн

ДП "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР "БЕЗПЕКА"

Недопущено блокування операцій з бюджетними коштами
ДП "БЕЗПЕКА" та доведення до банкрутства ДАХК "Артем" у рамках
реалізації державних контрактів з державного оборонного замовлення,
спрямованих на потреби ЗСУ



Додайте заголовок слайда – 6

МІЖНАРОДНА ТА ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

•З метою налагодження подальшої двосторонньої співпраці організовано та проведено двосторонні зустрічі з представниками
дипломатичних установ та інших державних структур з 29 країн світу
•Забезпечено участь у 6 міжурядових двосторонніх торговельно-економічних комісіях
•Проведено зустрічі з послами "Великої сімки" та онлайн-розмову з головою Представництва НАТО в Україні
•Ведеться активна робота з Агентством Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA) щодо поглиблення співробітництва та
інтеграції України в цивільне авіаційне співтовариство ЄС

•Ухвалено рішення щодо створення Міжнародного центру інновацій та трансферу технологій "ГУАМ та Партнери“
•Погоджено відкриття Офісу сприяння інвестиціям та технологіям ЮНІДО в Україні



Додайте заголовок слайда – 6

МІЖНАРОДНА ТА ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

•Підписано 4 Меморандуми про взаєморозуміння/співробітництво з: Міністерством оборони Бразилії; Збройними силами
Йорданського Хашимітського Королівства; Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької Республіки;
швейцарською компанією "Штадлер" (Stadler CIS AG)
•Надано інституційне сприяння спецекспортерам щодо розвитку співробітництва з Пакистаном, ОАЕ, Іраком, а також
налагодження коопераційних зв’язків з Державою Катар
•Активізовано діалог з Турецькою Республікою, Саудівською Аравією, Республікою Індія, ОАЕ щодо актуалізації масштабних
НДДКР в авіаційній галузі за фахового супроводження ДП «Антонов», АТ «Мотор Січ», ДП «Івченко-Прогрес»

•В період з липня 2020 по липень 2021 року підприємствами ОПК України всіх форм власності укладено
зовнішньоекономічних контрактів на суму близько 1,4 млрд дол.



Макет заголовка та вмісту з рисунком SmartArt

Виставкова діяльність
взято участь у 6 міжнародних спеціалізованих заходах

"IDEX-2021", "Аеро Індія – 2021", Українсько-йорданський бізнес-форум, українсько-бразильський бізнес-форум, 
"Зброя та Безпека" та "Авіасвіт–ХХІ"



Додайте заголовок слайда – 7

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ І ПРОГРАМИ

Обсяг бюджетних призначень - 25 млн грн,

- видатки за звітний період - 22,426 млн грн, Показники програми
виконано на 89,7 % (в т.ч. план за захищеними видатками виконано
на 88,9 %).

- економія виникла за нарахуваннями на оплату праці у зв'язку з
оплатою ЄСВ працюючим інвалідам (8,41%), а також проведення
процедур закупівель, на яких було обрано найбільш економічно
вигідні пропозиції учасників

Обсяг бюджетних призначень - 2,759 млрд грн, з них:

- 205,698 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у
сфері стратегічних галузей промисловості". Станом на 01.07.2021 касові
видатки складають 68,722 млн. грн, показники програми виконано на 72,6% до
планових показників I півріччя 2021 року. З них:

62,981 млн грн (97,3%) - видатки на заробітну плату з нарахуваннями за
6 місяців 2021 року

5,741 млн грн (75,7%) - інші поточні та капітальні видатки

- 23,85 млн. грн за бюджетною програмою "Забезпечення життєдіяльності
Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд". За
I півріччя 2021 року профінансовано в сумі 11, 925 млн грн, показники
програми до плану звітного періоду виконано на 100%

- 2,53 млрд грн. за бюджетною програмою "Виконання державних цільових
програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу,
розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування
наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного
призначення". За I півріччя 2021 року ДП "Український центр "БЕЗПЕКА"
спрямовано – 7, 069 млн. грн

2020 2021



Додайте заголовок слайда – 7

КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА, 
ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Сформовано Громадську раду при Мінстратегпромі
Утворено Колегію Мінстратегпрому

• Публічні зустрічі (онлайн зустрічі) 26
• Збори, круглі столи  9
• Форуми, конференції  14
• Робочі зустрічі на підприємствах оборонно-

промислового комплексу 60
• Роз'яснення, коментарі, статті 27
• Участь в урядових інформаційних кампаніях 5
• Інформаційні повідомлення на вебсайті 170
• Інтерв'ю 17
• Пости на Facebook понад 250



Додайте заголовок слайда – 7

ПОТУЖНИЙ ОБОРОННО-
ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС –

СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
ДЕРЖАВИ


