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У засобах масової інформації, зокрема в єдиному веб-порталі органів виконавчої влади, на сайтах 
наукових організацій фрагментарно і характеристично появилися витримки та витяги «Плану дій 
Кабінету Міністрів України на 2016 рік». 

Обговорення цього документу у вченому середовищі Тернопільщини отримало загальне 
схвалення та показало позитивне відношення до цього явища наукової громадськості не лише як до 
конструктивного акту, а і як до стратегії дій Уряду, як до програми на найближчу перспективу. 

План дій Уряду передбачає визначення найважливіших пріоритетів, серед яких формування 
незалежної європейської України, децентралізацію стратегії національного успіху, які розглядаються у 
контексті окремих третього і четвертого розділів: турбота про кожного і сприятливі умови для бізнесу. 

Основна мета, яку ставить перед собою Уряд України у цьому документі, -полягає у забезпеченні 
зростання рівня життя громадян і підвищенні його якості завдяки сталому економічному розвитку. 
Загалом, в основі цього документу, як зазначено в інформації порталу, лежить 379 конкретних 
предметних завдань. Потрібно сказати відверто що це є подією не лише в суспільному та соціально- 
економічному житті нашої держави, а і Європи в цілому. Агресивні дії Росії в Криму і на Сході потребують 
від нашого керівництва конкретних заходів з зміцнення економіки, посилення обороноздатності 
держави та соціально захисту громадян України і виправдовують активізацію цих процесів. Треба 
визнати що Уряд вже довгі роки в силу відомих причин працював, м’яко кажучи, на автопілоті, - куди 
крива виведе. Для планування роботи не використовувалася наукова компонента, яка в силу відомих 
причин знівельована до критичної межі. 

Пропонований План дій побудований за майже за класичною, зрозумілою для широкої 
громадськості схемою: постановка проблеми, визначення мети. На основі оцінки ситуації пропонується 
формування цільових показників на 2016 рік. При тому дається аналіз: що було зроблено в попередній 
період. На основі такої аналітичної бази визначається послідовність етапів, які планується реалізувати 
до кінця року. Акцентовано увагу на ключових наступних кроках, які потім потрібно буде реалізувати у 
середньостроковій перспективі 

Характерною ознакою Плану є застосування дуже сучасного управлінського інструментарію, 
впровадження електронного обміну документами та електронної взаємодії між органами влади. 
Програма містить багато показників, на які так «голодний», на даний час, в силу тих обставин, що 
статистична інформація стала конфіденційною, молодий науковець. У програмі справедливо 
пропонуються ключові напрямки реформ для досягнення стратегічних цілей у розвитку нашої держави. 

Не дивлячись на розмаїте трактування і неоднозначність поглядів щодо формулювань та назв 
окремих розділів, вони несуть в собі конкретні завдання. Наприклад: «Привабливий діловий клімат 
передбачає провадження низки реформ, які дозволять забезпечити вихід на траєкторію сталого 
економічного зростання». Це реально, тим більше у 2015 році створено умови для підвищення «сталості» 
(мабуть розуміється – стабільності) державного бюджету: внесені зміни до ст. 52 Бюджетного кодексу 
України в частині обмеження кількості змін до державного бюджету протягом року. 

Пересічному громадянину імпонують визнання, що актуальною проблемою у Євроінтеграційному 
контексті є відновлення мережі доріг та формування якісно нової системи управління та фінансування 
дорожнього господарства, посилення контролю за використанням доріг тощо. 

Без сумніву всі визначені пріоритети визначають вектори дій для всіх в тому числі – політиків, 
господарників. Наприклад, за першим розділом: вирішення проблем безпеки, проблем організації 
ефективної держави, енергозабезпечення, формування української національної ідентичності можуть 
знайти своє застосування і громадські активісти. 

Відповідно відбулася структуризація інших розділів програми. При загальній позитивній оцінці 
документу, на наш погляд, заходи варто було б будувати на науково-обґрунтованих засадах і принципах. 

За нашим переконанням, розділ 1 «Безпека і впевненість», мав би враховувати особливості 
взаємовідносин між партнерами, що виникли у зв’язку з агресією Росії на Сході. Про це необхідно 
говорити у повний голос, а не як про тимчасову обставину, випадок чи явище. 

Дуже важливою проблемою в силу згаданих обставин, є зокрема реформування Збройних Сил та 
органів військового управління за принципами та цінностями, які застосовуються у країнах-членах 
НАТО у відповідності до стратегічного оборонного бюлетеня (Дорожньої карти реформування 
Міноборони і Збройних Сил України). 

На нашу думку у цей розділ варто було б включити розвиток Національної гвардії України в 
напрямку, знову ж таки, підвищення ефективності виконання завдань забезпечення національної 
безпеки і оборони України, визначених в основних документах стратегічного планування національної 
безпеки і оборони України, а не передбачати розгляд цього питання окремим підрозділом що має місце у 
плані дій Уряду. 

Підрозділ 3 «Закон і справедливість» варто було б виділити в окремий розділ, який передбачав би 
окрім реформування поліції, судової пенітенціарної реформи, – проблем адаптації вітчизняного 
законодавства в контексті європейських вимог ін. 
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Не обмежуватися лише реформуванням системи примусового виконання рішень судів та інших 
органів (посадових осіб), як це передбачено планом. 

Конкретних механізмів активізації потребує антикорупційна діяльність, яка в умовах незалежної 
держави, цілеспрямовано практично розпочалася тільки після Революції Гідності. Сформувавши 
антикорупційний орган та не отримавши конкретних результатів вирішено здійснити його 
реформування. Все ніби правильно. Тим часом складається враження, що при таких підходах 
антикорупційна реформа отримає перманентний характер на даючи ніяких результатів. 

Дуже актуальним є розширення доступу до безоплатної правової допомоги для малозабезпечених 
сімей, здешевлення та покращення якості послуг, що передбачено Планом дій Уряду. У цьому контексті 
потребує встановлення обмежень на оплату нотаріально-правових послуг, які є необґрунтовано 
високими. За це повинна була б нести відповідальність державна інспекція за цінами. Копії 
елементарних документів, утвердження угод, акти купівлі та продажу вартують нині сотні гривень і 
викликають незадоволення населення. 

Розділ, що розглядає забезпечення енергонезалежності держави, повинен передбачати не лише 
розробку та впровадження нових моделей ринків енергетичних ресурсів, а й створення сприятливих 
умов та обставин для впровадження нетрадиційних джерел енергії, раціонального використання 
ресурсів, як в бюджетній сфері, так і безпосередньо на виробництві. 

Що стосується п’ятого пункту першого розділу: «Українська національна ідентичність», його варто 
було б зміцнити ідеологічним концептом. 

Надзвичайно важливим компонентом плану є розвиток освіти, культури та охорони здоров’я, за 
які несе відповідальність держава. Тим часом визначаючи напрями їх розвитку, за нашим переконанням, 
не варто деталізувати боротьбу з серцево-судинними захворюваннями, яка розглядається у контексті 
реорганізації системи первинної та вторинної медичної допомоги. До прямих обов’язків Міністерства 
охорони здоров’я належать функції забезпечення більшої цінової доступності лікарських засобів для 
громадян шляхом реалізації означених у плані трьох складових реформи. 

У сфері культурного розвитку план передбачає деяку підміну знову ж таки функцій міністерства 
культури. Наприклад, у Плані передбачено створення комплексної електронної системи обліку 
культурної спадщини України. Тоді як міністерство культури не повинно обмежуватись лише обліком – 
цей функціональний орган повинен, крім реалізації всіх функцій, розвивати, наприклад, патріотизм на 
основі національних традиції тощо. 

Аналогічні зауваження можна зробити за сферою освіти та науки, які залишилася за полем зору 
Уряду, передбачивши не лишу удосконалення структури (вважай скороченням як тимчасового явища), а 
й ефективного розвитку освітньої та наукової галузей. 

Загалом необхідно відзначити, що програма дій Кабінету Міністрів, не дивлячись на конкретність 
кроків Уряду щодо стабілізації економіки, активізації регіонального розвитку, малого та середнього 
бізнесу, не може розглядатися у стратегічному плані, як це в окремих моментах відзначено в Програмі 
дій, а лише як підґрунтя для створення фундаменту подальшого формування стратегії розвитку як 
національної господарки, так і нашої держави загалом. 

Окремі розділи, за нашим переконанням, несуть декларативний характер, наприклад, «Закон і 
справедливість», яких можна було б переформулювати «Забезпечення справедливості Законом». 

У цьому ж розділі доцільно було б скористатися пропозиціями щодо формування інституційних 
засад Економічної Конституції України. Третій розділ «Турбота про кожного» не має конкретних 
механізмів підтвердження цього заклику. Що стосується децентралізації регіонального розвитку, 
формування громад не враховує напрацювання вчених у цій сфері та, зокрема, концепції впровадження 
повного регіонального розрахунку, який міг би протистояти пропонованій агресором федералізації 
України. 

При формуванні сприятливих умов для бізнесу серед усіх заходів варто було б передбачити 
гарантійно-правові моменти, при тому не лише для розвитку бізнесу фіскальним інструментарієм, а й 
для інвесторів. 

Варто було б запропонувати конкретні механізми активізації діяльності Міністерств і відомств, 
перетворивши їх з посттоталітарних статистів у дієвий інструмент реалізації державної, 
проєвропейської, політики в тій чи іншій галузі. План потребує більш конкретного розмежування між 
вирішенням екологічних проблем та проблем сталого розвитку. В програмі не передбачено конкретних 
механізмів контролю та відповідальності за виконанням власних рішень та рішень Верховної Ради, 
Указів Президента. Як приклад, вже тривалий період ідуть розмови про відміну податків на пенсії, а 
податки на пенсію продовжують утримувати. 

В постконфліктних умовах доцільно було б передбачити посилення конкретної відповідальності 
за невиконання взятих на державному рівні зобов’язань перед народом. 

Практично Програма не передбачає реформ інформаційного забезпечення населення. Сільський 
житель на даний час не отримує газет, епізодично користується радіомовленням, не всі жителі села 
мають можливість скористатися Інтернетом. 
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Вважаємо, що організація обговорення цього документу в першу чергу повинна була б 
розпочатися у наукових установах і закладах. Це могло б дозволити наповнити його додатковими 
конструктивними пропозиціями. Потім, варто було б їх опрацювати секторально, за сферами діяльності, 
галузями, вказавши інституції, що здійснювали розробки. Це також посилило б відповідальність за 
кінцеві результати. 

Хочеться вірити, що допоки відбувається обговорення Програми, збір критичної інформації з 
місць, її аналізування, систематизація, Бог дасть – і … рік закінчиться. Якщо ж прийняті заходи, 
інформація до дій, то навіщо ж було, як кажуть, «тин городити»? 
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