
Ця інфографіка стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО “Центр UA” була 
відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди 
USAID або Уряду США.

ГО "Центр UA" здійснив аналіз ТОП-10 кандидатів у Президенти у рейтингах (Фонд 
"Демократичні ініціативи", КМІС, Соціаологічна група "Рейтинг") згідно з методологією.

НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ: 
ЩО ПРОПОНУЮТЬ 
КАНДИДАТИ?  

ВИБОРИ-2019
ЗОВНІШНЯ 
ПОЛІТИКА

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА 
ТА ОБОРОНА

РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ 
ТА ДОБРОЧЕСНЕ ВРЯДУВАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 
ОБІЦЯНКИ 

ПРАВА 
ЛЮДИНИ



ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ

УКРАЇНА — ЄС / УКРАЇНА — НАТО

Петро
Порошенко

Володимир
Зеленський

Євроінтеграційний
вектор розвитку
України є єдино
вірним*

Вступити
за рішенням
референдуму*

Отримати
План дій щодо

членства
у 2023 році

Подати заявку
на членство
у 2023 році

Україна — ЄС

Україна — НАТО

*Уточнена штабом позиція



НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ОБОРОНА У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ

ДОНБАС / КРИМ / ОБОРОНА / БЕЗПЕКА

Використати формат
Будапештського

меморандуму

Використати інструмент санкцій 
та механізм міжнародної місії 
ООН на території окупованого 
Донбасу

Провести повноцінну
реінтеграцію Криму*

Ліквідувати монополію
“Укроборонпрому”*

Подолати корупцію
в оборонній сфері

Підвищити зарплати
військовослужбовців

до стандартів
країн-членів НАТО

Обмежити
повноваження СБУ

впливати на економічну
діяльність

Повернути політико-
дипломатичним шляхом 

Провести військово-технічну 
модернізацію ЗСУ: 
протиракетна і протиповітряна 
оборона, флот, повітряні сили

Підняти рівень 
соціального забезпечення 
військовослужбовців 
та розширити підтримку родин 
учасників бойових дій

Петро
Порошенко

Володимир
Зеленський

Повернення
Криму

Оборона

Посилити спроможність
спецслужб до ефективної
відповіді на гібридні
виклики безпеці держави*

Безпека

*Уточнена штабом позиція

Повернення
Донбасу



РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ДОБРОЧЕСНЕ ВРЯДУВАННЯ У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ 

УСТРІЙ ТА ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

*Уточнена штабом позиція

Продовжити політику
децентралізації

Припинити концентрацію
центральних органів

влади у Києві

Продовжити політику
децентралізації

Децентралізація

Скоротити кількість
функцій держави

Перейти на електронні
державні послуги

Підвищити зарплати
держслужбовцям

Посилити спроможність 
місцевої влади оперативно 
вирішувати локальні 
проблеми*

Врядування

Перейти до виборів до
парламенту та місцевих рад

 за відкритими списками

Формувати засади політики
 через референдуми

Подати законопроекти
 про зняття недоторканності з

 Президента, депутатів і суддів
 та про відкликання нардепів

Визнати кнопкодавство
 та прогули підставою для

  автоматичного припинення
 мандату народного депутата

Перейти 
до виборчої системи 
з відкритими списками*

Запропонувати модель 
місцевого референдуму*

Представницька
та пряма

демократія

Петро
Порошенко

Володимир
Зеленський



РОЗПОДІЛ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ДОБРОЧЕСНЕ ВРЯДУВАННЯ У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА

Сприяти завершенню
судової реформи*

Забезпечити реальну 
незалежність судової 
гілки влади

Перейти до розгляду 
спорів обраними народом 
мировими суддями, 
а кримінальних злочинів — 
судом присяжних

Запровадити 
електронний суд*

Знизити розмір судового 
збору*

Сприяти діяльності 
антикорупційних органів 

Відмінити можливість 
виходу під заставу 
підозрюваним у корупції

Забезпечити конфіскацію 
майна та довічну заборону 
займати державні посади 
засудженим за корупцію

Забезпечити матеріальне 
заохочення та державний 
захист викривачам корупції

Сприяти діяльності 
антикорупційних органів 
та захистити їх 
від політичних впливів*Петро

Порошенко

Володимир
Зеленський

Правосуддя Боротьба з корупцією

*Уточнена штабом позиція



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОБІЦЯНКИ У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ

ОСВІТА Й ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Оновити медичну 
інфраструктуру

Завершити медичну 
реформу — підвищити 
якість та доступність 
медичних послуг (зокрема 
і на селі), підвищити 
зарплати медикам

Оновити медичну
інфраструктуру

Перейти до страхової
медицини і гарантувати
базовий рівень страхування
для малозабезпечених
верств населення

Відмінити отримання
додаткових дозволів для
ліків, що пройшли
реєстрацію в ЄС і США

Ввести обов'язковий
безкоштовний щорічний
медичний огляд

Запровадити принцип
“гроші ходять 
за талановитим студентом”

Створити освітній ваучер
для оплати навчання
талановитих школярів
в обраному виші

Підтримувати і розвивати
приватну освіту

Гармонізувати структуру 
і зміст освіти та науки 
з європейськими 
стандартами та потребами 
економіки

Підвищити зарплату 
вчителів і викладачів

Забезпечити професійне 
вдосконалення вчителів 
та викладачів за кордоном

Залучати до роботи 
в українських школах 
носіїв англійської мови

Петро
Порошенко

Володимир
Зеленський

Охорона здоров’я Освіта



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОБІЦЯНКИ У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ

ЕКОНОМІКА

Запустити прозорий
 ринок землі

Ініціювати широке
суспільне обговорення
запровадження ринку
земель с/г призначення*

Розширити спектр 
енергоефективних заходів*

Сприяти приведенню 
тарифів до економічно 
обґрунтованих витрат*

Енергетична
політика

Ринок землі

Замінити податок 
на прибуток податком 
на виведений капітал

Забезпечити захист права 
власності та інвестицій

Ведення
бізнесу

Петро
Порошенко

Володимир
Зеленський

Забезпечити потреби
 за рахунок власних

 енергетичних ресурсів 

Замінити податок
 на прибуток податком
 на виведений капітал

Запровадити одноразову
 “нульову декларацію”

 для бізнесу за 5%

Детінізувати економіку
 та забезпечити свободу

 конкуренції

Розвивати внутрішнє
 виробництво

Запровадити довгострокове
 недороге кредитування

*Уточнена штабом позиція



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОБІЦЯНКИ У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Запровадити економічний паспорт українця — кошти 
на рахунку до повноліття

Запровадити програму молодіжного житлового кредитування

Надавати державну підтримку та рік пільгового оподаткування 
молодим підприємцям

Перейти від солідарної до накопичувальної пенсійної системи, 
забезпечити перехід накопичень у спадщину

Монетизувати пільги і субсидії

Володимир
Зеленський

Збільшити обсяги допомоги при народженні і догляді за дитиною

Надавати соціальну підтримку для найменш забезпечених 
верств населенняПетро

Порошенко



Раціонально використовувати 
природні ресурси*

Суттєво збільшити частку 
альтернативної енергетики*

ЕкологіяЕкологічна безпека — складова
 національної безпеки*

Запровадити європейські
 стандарти виробництва

Зебезпечити сортування
 та переробку сміття

Відмовитися від пластику

Контролювати вирубку лісів,
 забруднення річок

 та виснаження чорноземів

Захищати свободу слова 
та права журналістів

Інформаційна
політика

Запровадити реальну свободу
 слова та широкий спектр

 доступності до інформації*

Уникати дискримінації 
громадян України 
за будь-якою ознакою*

Запровадити рівні 
можливості самореалізації 
для чоловіків та жінок*

Розширити представництво 
жінок в органах влади*

Гендерна
політика

ПРАВА ЛЮДИНИ У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ

ПРАВА ЛЮДИНИ

Підтримувати українську 
мову як єдину державну

Розширити підтримку 
культурних проектів — кіно, 
музики, книги та інших 
напрямів

Розвивати місцеві заклади 
культури

Мовна
та культурна

політика

Петро
Порошенко

Володимир
Зеленський

Забезпечити повноцінний
 механізм реалізації та захисту

 усіх конституційних прав*

Виконувати статтю 24
 Конституції України

 про рівність перед законом
 та неприпустимість

 привілеїв чи обмежень
 за різними ознаками*

*Уточнена штабом позиція


