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Виклики сучасності для України: 1) припинення військового конфлікту 

(ведення перемовин та укладення договорів); 2) децентралізація влади в країні 

(подолання корупції через регіональний контроль громадськістю використання 

державних коштів); 3) створення умов для економічного зростання (податкова 

реформа, залучення інвестицій, розвиток стратегічних галузей; вихід на нові 

ринки). Реалізація основних завдань України відбувається в умовах: зростання 

рівня міграції населення; зміна цін на нафту; уповільнення темпів економічного 

зростання різних країн світу. Публікація присвячена визначенню основних 

напрямків для вирішення національного завдання – створення сприятливих 

умов для економічного зростання в країні. 

Основні заходи щодо покращення умов економічного зростання: 

затвердження та ефективна реалізація стратегії розвитку України на базі 

регіональних проектів розвитку; 

посилення співпраці підприємців з контролюючими органами (створення 

нових робочих місць – податкові канікули для підприємства); 

національна безпека (територіальна цілісність, соціальна захищеність 

населення, енергетична незалежність, економічний розвиток). 

Основні документи визначення розвитку України в 2016 році: 

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [1]; 

Поглиблена та всеосяжна угода про вільну торгівлю (Deep and 

Comprehensive Free Trade Area) між Україною та ЄС діє з 1.01.2016 року [2]; 

програми співпраці з Міжнародним валютним фондом; 

коаліційна угода; 

стратегія президента «Україна-2020» має чотири вектори: сталий 

розвиток країни; безпека держави, бізнесу та громадян; відповідальність і 

соціальна справедливість; гордість за Україну в Європі та світі [3]; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7


програма діяльності Кабінету Міністрів України (Верховна Рада України 

схвалила Програму діяльності Кабінету Міністрів України постановою від 27 

лютого 2014 року № 799-VII) [4]. 

Для реалізації завдання економічного зростання на рівні промислових 

підприємств за сучасних умов постають основні проблеми: пошуку та виходу 

на нові ринки збуту (світові стандарти); залучення інвестицій (національних та 

міжнародних); інноваційний розвиток виробництва (реалізація стратегії 

енергетичної безпеки виробництва, соціальні програми захисту працюючих, 

диверсифікація діяльності підприємства). 

Основним елементом підвищення ефективності вирішення завдань і 

держави і підприємств є їх плідна співпраця: 

 з боку держави: гарант щодо повернення інвестицій; залучення 

інвестицій; міжнародна допомога; 

 з боку підприємства: реалізація інноваційних проектів (зокрема 

енергетичних); соціальний захист працюючих; представництво країни на 

міжнародному рівні. 
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