
Засідання Правління Українського союзу промисловців і підприємців та 

Антикризової ради громадських організацій 

 

10 серпня 2022 року відбулося чергове засідання Правління Українського 

союзу промисловців і підприємців (УСПП) та Антикризової ради громадських 

організацій, в якому взяла участь заступник директора з наукової роботи Науково-

дослідного центру індустріальних проблем розвиту НАН України д.е.н., проф. 

Ірина Губарєва.  

Розпочалося засідання з виступу президента УСПП – Анатолія Кінаха. В 

його зверненні було зазначено, що згідно даних НАН України, падіння в 

промисловому виробництві за січень-липень 2022 р. становить 60-65%. 

Об’єктивний фактор – війна, суб’єктивних кілька: проблеми з експортом, 

пошуком ринків, нестача оборотних коштів тощо.  

Заступник Міністра економіки Ігор Фоменко доповів про грантові програми 

Уряду, які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення 

нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу, розширення програми 

«Доступні кредити 5-7-9%», дерегулювання умов ведення бізнесу. Зосередив 

увагу на впровадженні прозорого механізму бронювання фахівці та 

автоматичного надання дозволів для відряджень представників бізнесу, що хочуть 

провести перемовини чи укласти контракт за кордоном через «Дію».  

Заступник Міністра економіки Надія Бігун представила напрями 

модифікації інструментів, які спрямовані на спрощення організації публічних 

закупівель в умовах військового стану. 

Заступник Міністра стратегічних галузей промисловості Сергій Тихонов 

зосередив увагу на проблемах реалізації програми релокації бізнесу, виступив за 

аудит законодавства в сфері забезпечення розвитку промисловості та 

якнайскоріше прийняття закону про промислову політику.  

Народний депутат Сергій Тарута торкнувся питань узгодження дій між 

урядом, парламентом, НБУ в частині формування і реалізації промислової 

політики в умовах війни. 



Український союз промисловців і підприємців ініціював організувати 

закрите засідання для експертів, керівників підприємств ОПК, представників 

Міноборони, Інституту передових оборонних технологій КПІ ім. Сікорського, де 

будуть розглянуті питання створення кластеру підприємств, що працюватимуть 

на потреби оборони України. 

За результатами засідання визначено питання, що потребують уваги та 

подальшого опрацювання задля формування шляхів вирішення існуючих проблем 

та розробки пропозицій органам державної влади щодо їх врегулювання, напрями 

співпраці учасників засідання за ключовими проблемними питаннями. 

 


