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СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Як відомо, у 2014 році Україна та Європейський Союз підписали Угоду про асоціацію, яка стала початком
довгого шляху нашої держави, метою чого є інтеграція України у західноєвропейське регіональне об’єднання.
Цей шлях, однак, виявився набагато складнішим, ніж очікував уряд, бо поряд з безліччю завдань, які повинна
виконати держава, щоб подолати кризу, постала також інша ціль – «підтягнути» рівень економічного,
політичного та соціального розвитку до рівня розвитку якщо не провідних, то хоча б посередніх країн-членів
об’єднання. Для цього була розроблена спеціальна стратегія за пропозицією Президента України – стратегія
сталого розвитку «Україна – 2020». Даний документ був представлений у вересні 2014 року, а указ про введення
в дію підписали 12 січня 2015 року.
Стратегія сталого розвитку України – це не просто документ, це заклик до дії, який повинен кардинально
змінити те скрутне становище, в якому опинилася наша держава на сьогоднішній день. Цей документ наголошує
на тому, що кожна ланка суспільства повинна мати свою зону відповідальності та дотримуватись узятих на себе
обов’язків. Насамперед, це стосується бізнесу та влади.
Мета стратегії сталого розвитку країни – це досягнення стандартів життя європейських країн та гідного
місця для України у світі. Програма має 62 обов’язкові реформи. Це такі реформи, як антикорупційна, судова,
оборони та національної безпеки, правоохоронної системи, децентралізація, зміна державного управління,
підтримка розвитку підприємництва, реформа системи охорони здоров’я та податкова.
Серед основних стратегій розвитку України, зазначених у документі, такі:
•
зміна в управлінні підприємництва та підтримка його розвитку;
•
реформа податкової системи;
•
заохочення ведення малого та середнього бізнесу;
•
проведення змін у фінансовому секторі;
•
реформа ринку капіталу;
•
поліпшення транспортної інфраструктури;
•
реформа телекомунікацій;
•
участі країни у транс-європейських мережах;
•
створення антимонопольного законодавства;
•
нарощування обсягів експорту України;
•
зміни у економічній та монетарній політиці держави;
•
проведення програм щодо залучення інвестицій – а саме покращення інвестиційного клімату
країни;
•
реформа управління державної власністю;
•
зміни у системі національної безпеки та оборони;
•
реформи військового комплексу;
•
антикорупційна реформа;
•
зміни у правоохоронній системі;
•
судова реформа;
•
проведення децентралізації та регіональної політики;
•
реформа Конституції;
•
освітня реформа;
•
зміни у системі охорони здоров’я;
•
розвиток центру інновацій;
•
проведення космічної програми;
•
розвиток туризму;
•
розвиток національного кіновиробництва.
Отже, проведення цих змін та реформ, якщо вірити твердженням документу, приведуть Україну до того
рівня економічного та соціального розвитку, який панує у Європейському Союзі, тож головним чинником
досягнення високих показників є лише сумлінне виконання взятих на себе зобов’язань. Крім того, планується, що
Україна має посісти місце серед перших тридцяти позицій у рейтингу Світового банку «Doing Business» за
зобов’язанням в іноземній валюті, а також ВВП країни на душу населення буде складати не менше 16 тис.
доларів США. Іншими обов’язковими показниками виступають прямі іноземні інвестиції – більш, ніж 40 млрд
доларів США, видатки на оборону та національну безпеку – приблизно 3% від ВВП. За індексом сприйняття
корупції наша держава повинна увійти у рейтинг п’ятдесяти найкращих країн світу. А також у планах стратегії
сталого розвитку України є підвищення середньої тривалості життя на три роки.
Таким чином, проведення цих реформ повинно привести до належних змін у житті суспільства, і саме
суспільство повинно якомога ретельніше сприяти покращенню того середовища, в якому ми живемо.

