
ЗВІТ 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України  

за 2020 рік 

 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України є 

новоутвореним центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування 

та реалізує державну промислову політику, державну військово-промислову 

політику, державну політику у сфері державного оборонного замовлення, у сфері 

оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та забезпечує 

формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності. 

 

Головною метою Мінстратегпрому є формування та забезпечення реалізації  

дієвої та ефективної державної політики в стратегічно важливих галузях 

промисловості України. 

 

Заходи, спрямовані на реалізацію функцій і завдань, передбачених 

положенням Мінстратегпрому 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 624 «Про утворення 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2020 р. № 819 «Деякі питання 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України» (щодо 

затвердження Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей 

промисловості України) із внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 05.07.2019 № 588 «Про утворення офсетної комісії» (№ 819 від 07.09.2020). 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №847 «Про внесення змін 

до Постанов КМУ від 26 грудня 2011 №1139 та від 5 квітня  2014 року №85». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року № 1192-р «Про 

відчуження шляхом передачі нерухомого майна у державну власність». 

 

Заходи, спрямовані на забезпечення діяльності Мінстратегпрому 

Здійснено реєстрацію Мінстратегпрому України. 

Затверджено структуру Мінстратегпрому України. 

Затверджено штатний розпис Мінстратегпрому України, погоджено з 

Мінфіном. 

Визначено юридичну та фактичну адресу Мінстратегпрому. 

Введено в дію структуру та штатний розпис Міністерства. 

Забезпечено поширення інформації про добори на вакантні посади державних 

службовців на період дії карантину (https://career.gov.ua). 

Станом на 24 грудня 2020 року було призначено 73 особи1. 

Затверджено План-графік публічних закупівель. 

Зареєстровано Міністерство у Державній податковій службі. 

18 грудня отримано спецдозвіл СБУ на провадження діяльності, пов'язаної з 

державною таємницею (працює режимно-секретний орган). 

 

Нормотворча діяльність 

                                                           
1  Станом на 15 лютого 2021 року в штаті Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості України призначено на посади 129 осіб 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#n284
https://career.gov.ua/
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Загалом Мінстратегпромом підготовлено понад 20 урядових рішень, серед 

яких:  

постанова від 05.10.2020 р. № 921 «Про утворення урядових комітетів та 

затвердження їх посадового складу»; 

постанова від 21 жовтня 2020 р. № 978 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 122 «Про утворення 

Координаційного центру з питань промисловості»; 

постанова від 09.09.2020 р. № 852 «Про визначення питань, що належать до 

компетенції Віце-прем’єр-міністрів України»; 

постанова «Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань 

імпортозаміщення»; 

постанова від 18.11.2020 р. № 1145 «Питання управління Державною 

інноваційною фінансово-кредитною установою»; 

постанова від 09.12.2020 р. № 1225 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 54»; 

постанова від 25.11.2020 р. № 1157 «Про внесення змін до Статуту Державної 

інноваційної фінансово-кредитної установи»; 

постанова від 21.10.2020 № 978 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 лютого 2020 р. № 122»; 

розпорядження від 11.11.2020 р. № 1412-р «Про схвалення Концепції 

Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 

2021-2030 роки»2; 

розпорядження від 09 грудня 2020 р. № 1583-р «Про передачу цілісних 

майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери 

управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості». 

 

Підготовлено 10 проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо 

імплементації Закону України «Про оборонні закупівлі», які було надіслано на 

погодження всім зацікавленим органам влади3. 

Мінстратегпромом у співпраці з усіма зацікавленими сторонами опрацьовано 

проєкт Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-

промислового комплексу державної форми власності» (р.н. 3822), пропозиції 

враховані профільним Комітетом Верховної Ради України у доопрацьованій версії 

законопроєкту (р.н. 3822-Д); 

Підготовлено 23 проєкти та прийняте розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2020 року № 1581-р «Про затвердження переліку пріоритетних для 

держави інвестиційних проектів до 2023 року». 

 

Розроблено та направлено зацікавленим центральним органам виконавчої 

влади проєкти постанов Кабінету Міністрів України: 

-  «Про деякі питання розвитку промисловості України»; 

- «Про внесення змін до Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну 

територію України для використання у промисловому виробництві моторних 

                                                           
2 13 січня 2021 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки 
3 9 лютого 2021 року в рамках засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і 

оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та 

інфраструктури було  розглянуто вісім  постанов. Шість з певними доробками знайшли підтримку у 

членів Урядового комітету. Триває процес узгодження решти поставнов із заінтересованими 

сторонами. 
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транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 жовтня 2005 р. № 1031»; 

- «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну комплексну 

програму розвитку високих наукоємних технологій». 

 

Також опрацьовуються проєкти Законів: 

- Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної 

програми України на 2021 – 2025 роки; 

- Про порядок здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що 

мають стратегічне значення для національної безпеки України; 

- Про державну промислову політику; 

- Про загальнодержавну програму розвитку високих технологій; 

- Щодо перетворення державних унітарних підприємств космічної галузі в 

акціонерні товариства. 

 

Діяльність Урядового комітету з питань національної безпеки і 

оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного 

комплексу та інфраструктури 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2020 р. № 921 було 

створено Комітет з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей 

промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури, який 

очолив Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей 

промисловості України Олег Уруський. У 2020 році відбулося 8 засідань 

Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних 

галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури. 

 

Робочі зустрічі на державних підприємствах оборонно-промислового 

комплексу 

Керівництвом Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості за 

п’ять місяців відвідано з робочим візитом близько 50 підприємств оборонно-

промислової галузі по всій території України. Ознайомлено із фактичним станом 

справ, можливостями та перспективами розвитку. 

 

Програми розвитку 

Проводиться (за деякими вже завершена) робота з опрацювання наступних 

документів: 

- Стратегія розвитку ОПК України (складовою є реформа ДК «Укроборонпром»; 

- Програма розвитку «Україна 2030 – новий титановий лідер світової індустрії»; 

- Державна цільова науково-технічна програма розвитку авіаційної 

промисловості на 2021-2030 роки; 

- Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України на 

2021-2025 роки. 

 

Центр сертифікації продукції зі спеціальних сталей, сплавів та 

металургійного матеріалознавства 

Опрацьовано проєкт рішення про утворення Центру сертифікації продукції зі 

спеціальних сталей і сплавів та металургійного матеріалознавства на базі Державного 

підприємства «УкрНДІспецсталь», який здійснюватиме сертифікацію та оцінку 

відповідності вимогам технічних регламентів продукції вітчизняних підприємств 

стратегічних галузей промисловості, сприятиме збільшенню експорту 
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конкурентоспроможної, сертифікованої за міжнародними стандартами, 

металопродукції зі спеціальних сталей і сплавів, імпортозаміщенню відповідних видів 

продукції, насамперед для потреб оборонно-промислового комплексу. 

 

Робочі групи 

Наразі створені та працюють робочі групи:  

- з питань реформування оборонно-промислового комплексу України; 

- з підготовки Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми 

України на 2021-2025 роки та Національної космічної стратегії України до 2030 

року; 

- з розробки Програми розвитку титанової галузі до 2030 року. 

 

Наради 

Проведено наради: 

- щодо розвитку космічної галузі України;  

- щодо відновлення та розвитку авіабудівної галузі України;  

- трансформація ДК «Укроборонпром»;  

- реформування ОПК України;  

- виконання Державного оборонного замовлення 2020, а також пріоритетів ДОЗ 

2021-2023. 

Також проведено наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України за 

результатами візиту до ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».   

За дорученням Прем’єр-міністра України проведені наради: 

- щодо питань захисту інтелектуальної власності (ПАТ «Завод «Південкабель»); 

- щодо будівництва (реконструкції) залізничної колії Вільча–Янів;  

- щодо ситуації навколо ПАТ «АвтоКрАЗ». 

Проведено робочі наради із виконання умов тристоронньої Угоди між Урядом 

та Соціальними партнерами: 

- СПО роботодавців на національному рівні; 

- СПО профспілок на національному рівні. 

Проведено наради з Президентом Національної академії наук України та 

іншими членами Президії НАНУ щодо створення спільної з Мінстратегпромом 

Науково-технічної ради, визначені пріоритетні напрямки науково-технічного 

розвитку. 

Проведено організаційну нараду з народними депутатами України – членами 

міжфракційного об’єднання «Підтримка та сприяння розвитку стратегічних галузей 

промисловості України». 

 

Організована співпраця із Комітетом ВРУ з питань економічного розвитку та 

Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки 

Обговорюється поточна ситуація навколо створення Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості та планів щодо реформування оборонної галузі 

України.  

 

Міжнародна співпраця 

Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України підписано 

Меморандуми про співпрацю/взаєморозуміння з: 

- Державним агентством з питань оборонної промисловості Турецької 

Республіки; 

- Збройними силами Йорданського Хашимітського Королівства;  
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- Міністерством оборони Бразилії.  

 

З метою інформування партнерів про реформування ОПК та налагодження 

подальшої двосторонньої співпраці організовано та проведено двосторонні зустрічі з 

представниками дипломатичних установ та інших державних структур з 18 держав. 

Крім того, проведено зустріч з послами "Великої сімки" та онлайн-розмову з головою 

Представництва НАТО в Україні. 

 

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей 

промисловості України О.С.Уруський очолював Урядову комісію з розслідування 

причин катастрофи літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня 2020 року в Харківській 

області. 

 

Плани на короткострокову перспективу 

 

На 2021 рік визначено п’ять пріоритетних завдань. 

1) У законодавчій сфері Мінстратегпром ставить за мету затвердити п’ять 

основоположних документів, що дадуть змогу реформувати та вивести на 

якісно новий рівень галузі промисловості, якими опікується Міністерство. 

Це, зокрема, Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу 

України, Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма 

України на 2021-2025 роки, Державна цільова науково-технічна програма 

розвитку авіаційної промисловості України на 2021-2030 роки і 

Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих наукоємних 

технологій. Також заплановано затвердити та реалізувати Державне 

оборонне замовлення на 2021 рік. 

2) Протягом року Мінстратегпром також продовжуватиме процес 

корпоратизації підприємств ДК "Укроборонпром".  

3) Державні підприємства стратегічних галузей промисловості буде 

розподілено за напрямами діяльності та згруповано у двох державних 

холдингових компаніях: "Оборонні системи України" та "Аерокосмічні 

системи України". 

4) У 2021 році в Україні має з’явитися Агенція оборонних технологій на 

зразок Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства 

оборони США. Завдання Агенції полягатиме у впровадженні науково-

технічних розробок і нових технологій для створення сучасних видів 

конкурентного озброєння та військової техніки. 

5) Мінстратегпром також ставить за мету забезпечити суттєве збільшення 

надходжень до державного бюджету від експортної діяльності підприємств 

оборонно-промислового комплексу України. 


