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Еміне ДЖАПАРОВА,
заступниця міністра закордонних справ України
ЗВЕРНЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Шановні учасники конференції, шановне наукове товариство!
Від імені Міністерства закордонних справ я хочу подякувати Інституту
економіки та прогнозування НАН України за такий тематичний захід та за ідею
такої конференції. Наші кроки у сфері європейської інтеграції України і
конвергенції нашої держави з Європейським Союзом не будуть максимально
ефективними без залучення наукового експертного середовища і, відповідно,
підґрунтя експертної аналітики, рекомендацій академічних установ. Саме у
цьому полягає важливість цієї конференції, яка матиме результатом ваші
предметні пропозиції щодо того, як посилити та зробити ефективнішою
європейську інтеграцію України, що є державною стратегічною метою нашої
держави.
У дискусії щодо процесів євроінтеграції ми маємо виходити з того, що
основним і фундаментальним для нас є повноцінне членство в Європейському
Союзі. Це наша мета. Станом на сьогодні, головним засобом реалізації цієї
мети, є, без перебільшення, безпрецедентна Угода про асоціацію, яка з 2014
року стала найбільш всеохоплюючим і амбітним договором, який ЄС колинебудь підписував із партнерами. Угода про асоціацію визначила формат
зближення України з ЄС – це політична асоціація, економічна інтеграція, а
також заснувала поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між
Україною та ЄС, що вже діє п’ять років. За цей час ЄС став торговельним
партнером номер один для України із більш ніж 40% обсягу української
зовнішньої торгівлі. Протягом 2016–2019 років експорт України до ЄС зріс
майже на 50%. Водночас Україна стала найбільшим отримувачем допомоги ЄС.
З моменту підписання Угоди про асоціацію ЄС мобілізував більш ніж 15 млрд
євро допомоги Україні на підтримку реформ і макроекономічної стабільності
нашої держави у вигляді грантів, пільгових довготермінових позик. Уже
сьогодні ми можемо говорити, що реалізація цього проєкту стала історією
успіху для України та ЄС. Водночас потенціал нашої торгівлі з ЄС далеко не
вичерпаний. Саме тому, відповідно до положень Угоди про асоціацію, на саміті
Україна-ЄС, який відбувся у жовтні 2020 року, було досягнуто домовленості
здійснити у 2021 році всебічний огляд досягнення цілей Угоди про асоціацію та
продовжувати вивчати шляхи покращення її імплементації з метою подальшого
розвитку та сприяння двосторонньої торгівлі. Ми також розраховуємо у 2021
році наблизитись до укладення угоди про промисловий безвіз, тобто угоди про
оцінку відповідності та прийняття промислової продукції. Це створить
підґрунтя збільшення українського експорту товарів з високою доданою
вартістю до ЄС.
Нинішній рік став дуже важливим у контексті формування амбітних цілей
секторальної інтеграції України з ЄС, зокрема у тих сферах, які є новими для
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самого Європейського Союзу. Йдеться, зокрема, про наближення України до
єдиного цифрового ринку Європейського Союзу, долучення нашої держави до
реалізації Зеленого курсу ЄС, а також повної інтеграції наших енергетичних
ринків та лібералізацію у сфері логістики, зокрема шляхом укладання угоди про
спільний авіаційний простір. Усі ці амбітні завдання повинні наближати нас до
основної цілі – економічної інтеграції з ЄС, поступового входження України до
внутрішнього ринку Європейського Союзу.
У процесі європейської інтеграції ми розраховуємо і на формат Східного
партнерства. Хочу окремо зупинитися на ньому, бо вважаю, що така
конвергенція зусиль трьох асоційованих партнерів ЄС – України, Грузії,
Молдови – матиме додатковий кумулятивний ефект для європейських прагнень
наших держав, може слугувати також орієнтиром для інших держав-партнерів
та сприятиме поширенню європейських цінностей, стандартів та принципів
співпраці. У цьому контексті ми розраховуємо на стратегічний характер рішень
саміту Східного партнерства, який відбудеться у березні 2021 року і який
враховуватиме європейські амбіції партнерів. Вважаємо, що Східне партнерство у своєму розвитку має орієнтуватися на лідерів європейської інтеграції. І
ми вважаємо, що Україна і є такою країною. Саме тому Україна, Грузія та
Молдова виступають за формування поглибленого формату діалогу «ЄС +3
асоційовані партнери» передусім з питань імплементації зони вільної торгівлі
та секторальної інтеграції.
Шановні учасники конференції, МЗС завжди вдячний за експертну оцінку
та поради наших науковців щодо того, як ефективно досягти визначеного курсу
нашої держави. Сподіваюсь, ця конференція зробить свій важливий внесок.
Бажаю плідного обговорення, дискусії та успіхів всім нам на нашому шляху до
Європейського Союзу.

В.М. ГЕЄЦЬ,
академік НАН України,
директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Вітальне слово учасникам міжнародної науково-практичної конференції
«Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного
партнерства (Процеси інтеграції України та ЄС)»
Шановні колеги!
Я щиро вітаю учасників цієї міжнародної науково-практичної
конференції, яка відбувається з використанням комунікаційних технологій, що
стало вже звичним. Важливо відзначити, що, незважаючи на умови карантину,
наукове співтовариство продовжує творчу діяльність із вирішення нагальних і
стратегічних проблем розвитку світової та європейської економік.
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Не викликає сумнівів той факт, що світова економіка вступила в епоху
викликів, породжених глобальною нестабільністю, загостренням суперечностей
глобалізації та національного розвитку, політичною та економічною
турбулентністю. Відповідно економічна наука потребує дискусій щодо
майбутнього соціального та економічного порядку в глобалізованому світі,
трансформації моделей функціонування економіки та соціальної сфери як на
рівні окремих країн, так і на рівні інтеграційних угруповань.
Соціально-економічна модель, яку Україна вибудовує протягом майже 30
років в умовах диверсифікації інтеграційних пріоритетів, виявилася
неефективною, з огляду на тривале погіршення позицій у глобальних рейтингах
конкурентоспроможності, інновацій, людського потенціалу та рівня життя як
такого. Натомість, євроінтеграційний курс постсоціалістичних країн та набуття
членства в Європейському Союзі дозволили більшості з цих держав
використати процеси конвергенції інтеграційного співтовариства на благо й
добробут населення.
Україна, обравши стратегічний курс на євроінтеграцію, має повною
мірою використати позитивний досвід країн Центральної та Східної Європи
щодо трансформації моделі соціально-економічного розвитку. При цьому
власне процеси трансформації потребують наукового переосмислення та
обґрунтування з урахуванням новітніх тенденцій розвитку та викликів
глобалізованого світу.
Запрошую учасників конференції до конструктивної дискусії з таких
питань:
– Європейська інтеграція України: нові виміри, можливості та
перспективи;
– Оптимізація формату економічної інтеграції України для набуття
членства в Євросоюзі;
– Секторальна взаємодія України та країн ЄС у рамках виконання Угоди
про асоціацію;
– Прогнози розвитку та активізація джерел зростання економік України
та ЄС;
– Трансформація соціально-економічних моделей під впливом пандемії
коронавірусу (COVID-19) та цифровізації економік.
Бажаю всім успіху, процвітання, а головне – здоров’я!
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Virginija JURĖNIENĖ,
Doctor of History, Professor, Kaunas Faculty of Humanities,
Vilnius University, Lithuania
SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF LITHUANIA
IN A PANDEMIC COVID-19
Lithuania, as a member of the European Union, implements a national
economic policy based on a common European approach. One of the main goals of
Lithuanian state policy is to ensure economic growth and social progress of the
country. The achievement of these goals is now faced with serious challenges due to
the wave-like spread of the coronavirus pandemic (COVID-19).
As you know, the COVID-19 pandemic has disrupted the already volatile
dynamics of economic growth in almost all countries of the world. At the same time,
almost all forecasts are updated – pessimism is replaced by optimism and vice versa.
Thus, the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania in December 2020
predicted a decline in the national economy in 2020 at the level of 1.5% and GDP
growth in 2021 to 2.8%, and in 2022–2023 periods – an average of 3.1% annually. At
the same time, in the September forecast, a decline in GDP for 2020 was expected at
the level of 1.5%, but already in 2021 – an increase of 3.3%. For 2022 and 2023, the
annual growth of the Lithuanian economy was projected at the level of 2.3% [1].
Several other forecast estimates are given by European and international
institutions. Thus, the European Commission in its September (2020) forecast
estimated the decline in real GDP in 2020 at the level of 2¼%, while in 2021 and
2022 growth is expected by 3.0 and 2.6%, respectively [2]. The Organization for
Economic Co-operation and Development has predicted a 2% decline in the
Lithuanian economy in 2020, and a 2.7% growth in 2021.
Obviously, the pace of socio-economic recovery of Lithuania in the postpandemic period will not be high enough, which is explained by the depth of the
recession and the ineffectiveness of the government's anti-crisis policy.
Against the backdrop of the spread of the COVID-19 pandemic and the general
economic recession, Lithuania reached record unemployment rates of 14.9% in
December 2020, while in December 2019 the number of unemployed in the country
was only 7.9%. It is estimated that the current employment situation in Lithuania is
completely paradoxical. Government policies to support the unemployed make it far
more attractive to receive unemployment benefits than to get a job for a wage that is
almost equal to benefits. Moreover, this trend was typical for Lithuanians even before
the start of the coronavirus pandemic.
The situation in the sphere of public finances does not inspire optimism either.
In 2021, Lithuania will live on debt, as evidenced by the Law on the State Budget for
2021 adopted by the Seimas of the country, which approved the budget deficit at 7%
[3]. As we recall, the Maastricht criteria provide for a 3% threshold for the budget
deficit of the Eurozone countries. And although, this requirement was temporarily
relaxed under the influence of the COVID-19 pandemic, but it remains one of the
guidelines for the financial and fiscal stability of the state.
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The most significant changes in Lithuanian budget financing in 2021 will
affect the social security sector, which is associated with the implementation of the
strategic goal – to reduce the unacceptably high level of poverty among pensioners
and thereby achieve greater social justice in Lithuanian society. It is expected that
old-age pensions for Lithuanians in 2021 will rise to an average of 413 euros per
month, which is 36 euros more than in 2020.
Payments for «children's» money will also increase – from 60 to 70 euros per
month, and for large and low-income families – from 100 to 111 euros for each child.
The minimum wage will be increased by 35 euros and will reach 642 euros per
month. In addition, the Lithuanian budget continues to pay great attention to national
security issues since defence spending will amount to at least 2.0% of GDP with the
possibility of increasing it.
The policy of the European Central Bank (ECB) will become an important
element of support for the Eurozone countries, including Lithuania. In December
2020, as expected, the Bank left unchanged the interest rate on the main refinancing
operations and the interest rates on the margin credit line and the deposit line: at the
level of 0.00 percent, 0.25 percent and –0.50 percent, respectively [4].
ECB key interest rates are expected to remain at or below current levels until
inflation forecast steadily approaches a level close enough to but not more than 2
percent. This means that loans will remain cheap and private businesses will not be
limited in their ability to borrow additional funds during the crisis. Thus, national and
foreign investors will be quite interested in investing in the Lithuanian economy,
which is starting to recover from the COVID-19 pandemic.
A positive moment for the socio-economic development of Lithuania is the
fact that the ECB's policy in the context of the economic shock caused by the
coronavirus pandemic is to ensure optimal financing conditions, to maintain a low
level of interest rates.
At the same time, the ECB increases purchases of government bonds of the
euro area countries and shares of private companies by another 500 billion euros.
That is, the total amount of investments in securities of the EU countries under the
Pandemic Emergency Procurement Program (PEPP) increased to 1.85 trillion euros.
The pace and volume of net purchases of securities will continue until the end
of March 2022. The ECB is thus injecting additional funds into national economies,
helping them to cope with the recession without fear that this money will
significantly affect the rate of inflation. The euro is strengthening against the dollar,
which will further contribute to the recovery of the Lithuanian economy in
overcoming the negative consequences of the COVID-19 pandemic.
It is assumed that the announced measures of the ECB will help the EU states
to avoid a deepening recession until the moment when the mass vaccination of the
population stops the pandemic. This is an important support for Lithuania as a
member of the Eurozone.
In conclusion, it is important to present two scenarios for 2021 developed by
the Lithuanian Social Research Centre (remark – from 1st January 2021, the
Lithuanian Social Research Centre became the Institute of Sociology of the
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Lithuanian Centre for Social Sciences) and the challenges that the country's economy
will face [5].
The most realistic at the moment looks like a pessimistic scenario, according to
which the following are possible: an increase in unemployment up to 20%, a wave of
emigration, a decline in living standards and a rise in prices. The prospects for
economic recovery after the COVID-19 pandemic and an increase in the standard of
living of the Lithuanian population in 2021 will depend on three factors. The first is
from curbing the pandemic and the success of vaccinations; the second – on the state
of the world economy and the dynamics of changes; the third - from political
stability.
According to the pessimistic scenario developed by the Lithuanian Social
Research Centre, there will be a shortage of funds in the budget, since under the
influence of the COVID-19 pandemic, employment, trade turnover, etc. will
decrease. This will entail a decline in living standards and social disunity. The
pessimistic scenario also means a reduction in life expectancy, a decrease in the
attractiveness of Lithuania for investors, an increase in prices, and a decrease in
wages in the public sector.
For the implementation of the optimistic scenario of development after the
COVID-19 pandemic, the main thing is the successful procurement of vaccines and
vaccination of the population. If everything goes well, the quarantine in connection
with the coronavirus pandemic will be softened, and in the future will be cancelled,
which will give an additional impetus to the recovery of the Lithuanian economy. For
this scenario, it is important to efficiently and transparently use financial resources
that will appear as a result of economic revival, an increase in the efficiency of
government administration, including in the social sphere.
In our opinion, the Lithuanian government should make every effort and
include the most effective mechanisms of state policy as well as European Union
support in order to promote an optimistic scenario for the country's socio-economic
development in the period after the COVID-19 pandemic.
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SUPPORT TO GEORGIA AND UKRAINE ON THE EASTERN
PARTNERSHIP INITIATIVE BASIS AS A FACTOR FOR THEIR
SUCCESSFUL EUROPEAN INTEGRATION
European integration processes play an extremely important role for the
institutional, economic and social development of Georgia and Ukraine. The
European Union stimulates Eastern European cooperation and provides these
countries with large-scale support, primarily within the framework of the special
Eastern Partnership Initiative. This political initiative was approved in May 2009 and
aims to deepen and strengthen relations between the EU, its member states and its six
eastern neighbours: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine.
The modern institutional framework of the Eastern Partnership is formed by the
Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy, the revised
(2015) European Neighbourhood Policy, and also the European Commission’s New
Strategic Agenda for 2019-2024.
An important framework for cooperation and European integration was created
for Georgia, Ukraine and other countries participating in the Eastern Partnership
Initiative with the help of the European Commission, which was approved at the
Eastern Partnership Summit in Brussels in November 2017. The corresponding
instrument «20 Deliverables for 2020» includes the commitments of all parties
involved and covers four priority areas of the Eastern Partnership [1]:
1. Stronger Economy (economic development and market opportunities);
2. Stronger Governance (strengthening institutions and good governance);
3. Stronger Connectivity (connectivity, energy efficiency, environment and
climate change);
4. Stronger Society (mobility and people-to-people contacts).
At the moment, good results have been achieved in all four areas of cooperation
within the framework of the Eastern Partnership, which helped the participating
countries of this Initiative to move forward on the path of European integration. Thus,
in the Stronger Economy direction, since 2009 the EU has allocated 1.5 billion euros
to support SMEs in the Eastern Partnership countries, which has contributed to the
creation of 10 thousand new jobs, more than 100 thousand loans to businesses and
training of 20 thousand people. Projects are being implemented now – а project on
credit and other financial support for SMEs in the participating countries (total 100
million euros), as well as a project Digital Package to support digitalization processes
(total 50 million euros).
In the Stronger Governance direction, the EU has provided € 95 million in
support for civil society development in the countries participating in the Initiative
since 2014, reaching over 600 civil society organizations and launching a civil
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society fellowship program with 29 fellows. An additional 170 million euros have
been allocated for further support, which will contribute to the development of good
governance, social innovation and institutional support for civil society organizations.
In the Stronger Connectivity direction, a lot of work was done to improve the
energy efficiency of the economies of the Eastern Partnership partner countries,
which are on average three times more energy intensive than the economies of the
EU member states. More than 300 municipalities with a population of 20 million in
the Eastern Partner countries have signed the Covenant of Mayors of the EU, aiming
to reduce their CO2 emissions by almost 20 million tonnes by 2020, the equivalent of
planting nearly 500 million trees. The Initiative is now actively supporting the
expansion of the main trans-European transport networks (TEN-T). For this, the
Eastern Partnership has allocated 150 million euros, and is also attracting more than 1
billion euros of strategic investment to support the development of roads, railways,
ports and airports throughout the region. An Energy Efficiency Package was
approved with an investment of € 225 million to help improve energy efficiency and
help combat climate change.
The Stronger Society direction provides significant support to the countries
participating in the Initiative to accelerate their economic development, improve the
employment prospects of citizens, and develop skills and civic engagement of young
people. Since 2014, more 10 thousand 400 students from the Eastern Partnership
countries have been trained at foreign universities in the EU or other Eastern
Partnership countries. For further support, the Youth and Education Package is being
implemented with a budget of 340 million euros, which will create more
opportunities for exchanges and mobility within the Erasmus+ Program for more than
80 thousands young people, young workers, students and teachers [1, р. 2-4].
For Georgia, the EU is the best donor and support for the national reform
program. Close relationship between the European Union and Georgia, based on the
EU-Georgia Association Agreement, including the Deep and Comprehensive Trade
Area Agreement, which entered into force in July 2016. EU assistance to Georgia
focuses on economic development and education, governance and human rights, the
environment and people-to-people contacts.
Within the framework of the Eastern Partnership Initiative, the key priorities of
Georgia-EU cooperation are economic development and job creation. The EU is
Georgia's main trading partner, accounting for 27% of its total trade. Opening the EU
market to a large number of Georgian goods in Georgia offers new opportunities for
export and revenue generation.
To support the development of small and medium-sized enterprises, which form
the backbone of the Georgian economy, the EU is providing funding, training and
support through the EU4Business Initiative. Since 2009, more 40 thousand SMEs,
micro-enterprises and farmers from Georgia have received loans. In addition, under
the Horizon 2020 program, innovative SMEs and midcap companies are repaying
loans total 130 million euros. This resulted in the creation of approximately 10
thousand 300 new jobs.
The EU is modernizing Georgia's agriculture cooperative through its ENPARD
program supporting the rollout of the agricultural cooperatives model, which has
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resulted in the creation of 1 thousand 200 cooperatives in Georgia. EU financial and
technical support has also helped set up 59 information and advisory centres across
the country, which have trained over 250 thousand farmers. In addition, thanks to the
Eastern Partnership Initiative, the EU supported 360 local development initiatives in
the region of Georgia, improved employment conditions for more than one thousand
households and improved living conditions for more than 10 thousand Georgian
citizens [2, p. 1-3].
It is very important that in a very difficult period associated with the spread of
the COVID-19 pandemic, the European Union continues to support the partner
countries of the Eastern Partnership Initiative. Thus, the EU Council adopted a
decision to provide 3 billion euros of macro-financial assistance to ten partner
countries from the Area of Enlargement and Neighbourhood. The goal of the support
is to help them cope with the negative economic impact of the COVID-19 pandemic.
European financial assistance was provided in the form of loans, in particular, loans
were provided to such countries provided to such countries of the Eastern Partnership
as: Georgia – 150 million euro; Moldova – 100 million euro; Ukraine – 1.2 billion
euros. The EU's assistance will provide these countries with additional necessary
resources to overcome the negative consequences of the COVID-19 pandemic and
contribute to increasing macroeconomic stability and social protection of their
citizens. It will also contribute to the efforts of these states to accelerate the socioeconomic recovery after the coronavirus pandemic [3].
Summarizing the above, I want to emphasize the importance of the
implementation of the Eastern Partnership Initiative for its participating countries,
and above all - for Georgia and Ukraine. The good results already achieved and the
great potential of the Eastern Partnership provide a significant contribution, as well as
bring closer the prospects for gaining membership in the European Union for Georgia
and Ukraine, thereby accelerating their development and recovery in the postpandemic period.
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д-р екон. наук, провідний науковий співробітник,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
ПРОБЛЕМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОСОЮЗУ
У СФЕРАХ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ЗАЙНЯТОСТІ
Вирівнювання міжкраїнних диспропорцій розвитку у спільному просторі
Європейського Союзу значною мірою досягається за допомогою механізму
конвергенції (зближення соціально-економічних показників країн-учасниць),
що зазначено Римським договором 1957 р. і підкреслено Римською
Декларацією 2017 р. Досвід ЄС доводить, що конвергенційні процеси
детермінуються такими ключовими чинниками як макроекономічна
циклічність, ступінь євроінтеграції та ефективність проконвергенційної
державної політики – як на загальноєвропейському, так і національному рівнях
[1, с. 19–22].
В останні десятиліття в Євросоюзі за цілою низкою параметрів
виробничої, інфляційної та макрофінансової динаміки сформувалися чіткі
тенденції міжкраїнної конвергенції, які внаслідок глобальної кризи 2008–2009 рр.
суттєво загальмувалися. Водночас, у сфері зайнятості і соціальній сфері ЄС
спостерігалися тенденції дивергенції (розходження параметрів) держав-членів,
які у посткризовий період лише посилилися [2], а під впливом пандемії
коронавірусу (COVID-19) з високою ймовірністю можуть перетворитися на
стійкий негативний тренд [3, с. 4, 19].
За своєю сутністю процеси конвергенції сприяють, а дивергенції – стають
на перешкоді повноцінній інтеграції країн у складі ЄС, а також держав, які
прагнуть у перспективі приєднатися до нього. Саме тому для України, яка 2014 р.
ратифікувала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, вкрай важливо
забезпечити конвергенцію з країнами-учасницями, перед цим подолавши
зростаючі в останні роки асиметричність і дивергенційні тенденції у
співрозвитку з ними. Найбільш виразно проявляється саме соціальна
дивергенція України та держав ЄС, а також структурна дивергенція їх
національних ринків праці, що генерує відповідні ризики для реалізації як
соціально-економічних цілей зазначеної Угоди, так і вітчизняної політики
зайнятості та реформ ринку праці [4, с. 86–87]. Оцінка динаміки ряду
характерних показників за період 2013–2020 рр. свідчить про збереження
вказаних дивергенційних тенденцій між Україною та ЄС (табл. 1).
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Таблиця 1
Показники конвергенції (дивергенції) України та ЄС у сферах зайнятості
та соціального розвитку, 2013-2020 рр.
Україна

Абсолютна
різниця
показників ЄС-28
та України:

ЄС-28

Показники
2013 р.

2019 р.

ІІІ кв.
2020 р.

2013 р.

2019 р.

ІІІ кв.
2020 р.

у 2013 р.

у 2019 р.

3068

3021

Нд

26840

32020

Нд

23772

28999

Видатки зведеного бюджету
на соц. захист та соц.
забезпечення, % ВВП

9,5

8,1

Нд

19,5

18,5

Нд

10,0

10,4

Загальні видатки на соц.
захист (за методологією
європейської с-ми
інтегрованої статистики
соціального захисту), % ВВП

23,7

Нд

5,2

11,8

Рівень зайнятості населення
віком 15–59 років, %

67,3

70,3

0,2

4,2

Рівень зайнятості жінок віком
15–59 років, %

63,7

1,6

3,7

Рівень безробіття серед
населення віком
15–59 років, %

7,7

3,5

2,1

Рівень безробіття серед жінок
віком 15–59 років, %

6,9

4,3

1,4

Частка населення із середньодушовими еквівалентними
заг. доходами на місяць,
нижчими за факт.
прожитковий мінімум, %

8,4

23,1

Частка населення, яке
перебуває на межі бідності чи
соціальної ексклюзії, %

х

х

309

363

ВВП на душу населення, у
факт. цінах, євро*

Середня заробітна платабрутто, євро/міс.*
Середня пенсійна виплата
(пенсії усіх видів), євро/міс.*

(2018 р.)

Нд

15,7

28,9

(2018 р.)

27,5
(2018
р.)

67,6

65,4

67,1

71,8

(ЄС-27)

63,2

61,3

62,1

66,9

65,2
(ЄС-27)

8,6

9,9

11,2

6,5

7,8
(ЄС-27)

8,2

9,1

11,2

6,8

8,3
(ЄС-27)

28,3

х

Х

Х

Х

Х

Х

24,6

21,4

Нд

Х

Х

363

2746

3043

Нд

2437

2680

3308

3528

Нд

3164

3418

(І півр.)

144

110

103

(у факт.
цінах)

(у факт.
цінах)

(у факт.
цінах, на
01.10)

(у
(у
пост.
пост.
цінах
цінах
2010 р.) 2010 р.)

Прим.: дані щодо України наведено без урахування тимчасово окупованих територій: за 2013 рік – без АР
Крим і м. Севастополя, за 2019–2020 роки – також без окремих територій Донбасу.
*Відповідні показники України конвертовані в євро за середнім обмінним курсом НБУ у зазначеному
періоді.
Джерело: бази стат. даних Євростату (https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database) та Держстату
(http://www.ukrstat.gov.ua/); Робоча сила України 2019 / Державна служба статистики України. 2020. 194 с.;
Соціальний захист населення України у 2019 році / Державна служба статистики України. 2020. 115 с.;
Дані про середній розмір пенсійної виплати / Пенсійний фонд України. 2021. URL: https://www.pfu.gov.ua

Дані табл. 1 свідчать про дивергенцію України та Європейського Союзу
(ознакою є зростання абсолютних різниць відповідних індикаторів) за
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критеріями добробуту громадян (ВВП на душу населення), загальних і
бюджетних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, рівнів
зайнятості, середніх розмірів оплати праці та пенсійних виплат. За означений
період конвергенція спостерігалась лише за показниками рівня безробіття,
обчисленими для населення працездатного віку загалом і жінок зокрема. Однак
у цьому випадку таке конвергенційне зближення по суті не позитивне, а
проблемне, враховуючи традиційно високі середні рівні безробіття в ЄС, від
яких слід віддалятися, а не брати за орієнтир.
Загрозливою тенденцією є різноспрямованість тенденцій динаміки
України і ЄС за більшістю індикаторів у сферах зайнятості та соціального
розвитку, наведених у табл. 1. Зокрема, в ЄС за 2013–2019 рр. зросли рівні
добробуту населення, зайнятості жінок, оплати праці та пенсійних виплат,
водночас – скоротилися рівні безробіття та бідності. Україна за цей же період
характеризується діаметрально протилежною динамікою аналогічних
показників, що вказує на її стійку соціальну дивергенцію з Євросоюзом і
загрозу акумуляції дезінтеграційного потенціалу нашої держави, на сьогодні
значно посилену впливом пандемії COVID-19. Упередження цієї загрози
вбачається однією з передумов досягнення цілей Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС і має стати одним із пріоритетних завдань вітчизняного
державного регулювання.
На наш погляд, формування проконвергенційної політики України (наразі
вона практично відсутня) необхідно починати з розв’язання ключових проблем,
що обумовлюють її соціальну дивергенцію з Євросоюзом і перешкоджають їх
конвергенції в перспективі. У переліку таких проблем можемо виокремити три
найбільш характерні складові: інституційну, фінансову та інвестиційноінноваційну. Залишаючи дві останні з них предметом подальших наших
досліджень, детальніше розглянемо першу – інституційну складову.
Інституційні проблеми
визначально впливають на динаміку
конвергенції/дивергенції України та ЄС, охоплюючи весь спектр їх значущих
інституційних відмінностей – від впроваджуваної моделі соціального розвитку
до базових інституцій сфери зайнятості і ринку праці. Так, Євросоюз, ставши
світовим лідером за рівнем і якістю життя громадян завдяки успіхам у побудові
соціально орієнтованої економіки та Європейської соціальної моделі, під дією
глобальної кризи 2008–2009 років й інших кризових впливів нині змушений
трансформувати ці моделі, прагнучи до стійкого поєднання соціальної
ефективності та макрофінансової стабільності у суспільному розвитку. При
цьому соціальний вимір об’єднаної Європи, тісно ув’язуючись з екологізацією
та цифровізацією, в останні роки стратегічно виходить на передній план,
утворюючи інституційну тріаду моделей «Зеленої», «Цифрової» та
«Соціальної» Європи.
Сучасна трансформаційна модель соціального розвитку ЄС має низку
характерних елементів програмно-стратегічного і законодавчо-нормативного
характеру. До їх переліку слід віднести такі:
 означені 2010 р. цілі щодо зайнятості та соціальні цілі Стратегії
зростання та зайнятості «Європа-2020»;
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 ухвалений 2013 р. Єврокомісією «Пакет соціальних інвестицій»
(Social Investment Package), що включає рекомендації стосовно державної
політики ЄС і країн-членів, а також використання коштів Європейського
соціального фонду для підтримки соціального захисту дітей, зайнятості
молоді, скорочення бідності та соціальної ізоляції між поколіннями;
 прийнята 2017 р. Європейська опора соціальних прав (European
Pillar of Social Rights), що є зводом принципів і підходів державної політики,
спрямованої на забезпечення рівних можливостей і рівного доступу на ринки
праці, справедливих умов зайнятості для всіх, соціальної інклюзії, а також
модернізації систем соціального захисту в ЄС;
 ухвалена у січні 2020 р. Програма дій Єврокомісії «Сильна соціальна
Європа для справедливих перетворень», у рамках якої в ЄС уже розгорнуто
широкий соціальний діалог щодо уніфікації правил встановлення мінімальної
заробітної плати та впровадження єдиної Європейської схеми вторинного
страхування (перестрахування) на випадок безробіття;
 низка рішень та ініціатив керівних інституцій Євросоюзу,
спрямованих на подолання соціально-економічних наслідків пандемії COVID19, зокрема Інвестиційна ініціатива щодо коронавірусного реагування
(Coronavirus Response Investment Initiative), Тимчасова рамка щодо заходів
державної допомоги для підтримки економіки в умовах спалаху COVID-19,
ініціатива «Підтримка для пом’якшення ризиків безробіття в надзвичайних
ситуаціях» (Support to Mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE),
спрямовані на підтримку систем охорони здоров’я, ринків праці, малого та
середнього бізнесу, а також соціально вразливих категорій громадян;
 затверджена на 2021-2023 рр. (у рамках Плану післяпандемічного
відновлення Євросоюзу) ініціатива «ЄС наступного покоління» (Next
Generation EU) з бюджетом у розмірі 750 млрд євро, що спрямована на
подолання соціально-економічних наслідків пандемії COVID-19, у т.ч. шляхом
зміцнення національних систем охорони здоров’я, подолання молодіжного
безробіття та бідності серед найбільш уразливих груп населення, підтримки
соціального згуртування тощо [5];
 схвалені у 2020 р. як «міст до робочих місць для наступного
покоління» Пакет підтримки зайнятості молоді (Youth Employment Support
package) та Посилена програма «Гарантія молоді» (Youth Guarantee),
призначені допомогти молодим європейцям розвинути та повніше реалізувати
свій трудовий і соціальний потенціал в умовах «зеленого» та цифрового
переходів Євросоюзу;
 майбутній п’ятирічний Європейський план дій щодо соціальної
економіки (European Action Plan for the Social Economy), реалізацію якого
Європейська Комісія планує започаткувати восени 2021 р. [6].
Слід зазначити, що у сучасному інституційному дискурсі ЄС, – особливо
після ухвалення Європейської опори соціальних прав, – все більшого
поширення набуває концепція Європейського Соціального Союзу (European
Social Union), який за статусом має відповідати Економічному та Валютному
Союзу ЄС. У рамках цієї концепції Європейський Соціальний Союз
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розглядається як «союз національних держав загального добробуту», створення
якого сприятиме перебалансуванню ЄС на основі соціальних цінностей, що
закріплені в його базових консолідованих Договорах [7]. Просування цієї
концепції, як і вказані вище управлінські підходи ЄС, свідчать про
пріоритетність питань зайнятості і соціального розвитку у порядку денному
Європейського Союзу та його поточній внутрішній політиці. На жаль, те ж саме
не можна сказати стосовно України, що значною мірою й обумовлює її
соціальну дивергенцію з ЄС.
Інституційна слабкість, непослідовність і характерний в останні роки
дефіцит професіоналізму практично на всіх рівнях державного управління та
законодавчого забезпечення соціального розвитку в Україні призвели до
закономірних наслідків. У міжнародних рейтингах Україна нині займає
лідируючі позиції за показниками корупції, бідності, падіння рівня життя
людей, скорочення трудового потенціалу та чисельності населення. Унаслідок
проведення з 2014 р. низки реформ антисоціального спрямування та ухвалення
низки антисоціальних законодавчих актів було різко скорочено питомі
соціальні видатки зведеного бюджету, перекладено з державного бюджету на
хронічно дефіцитні місцеві бюджети значну кількість соціальних зобов’язань,
позбавлено законних соціальних гарантій, виплат і пільг десятки категорій
соціально уразливих громадян (за деталізованою структурою видів пільг, умов
їх надання, статусів пільгоотримувачів), у т.ч. пенсіонерів, чорнобильців,
ветеранів і дітей війни, жертв нацистських переслідувань, людей з інвалідністю,
сімей з дітьми та ін. В інституційному плані сьогодні Україна фактично
перейшла до моделі асоціальної держави, на загрозу чого ще раніше звертали
увагу експерти [8, с. 93–95].
Вочевидь, така ситуація свідчить про порушення норм Конституції
країни, якими закріплено статус України як соціальної держави та її обов’язки
щодо соціального забезпечення і захисту своїх громадян. Відповідну оцінку
частині цих порушень дано у рішеннях Конституційного Суду України,
ухвалених у 2018–2020 рр., якими відновлено (найчастіше – лише формально)
конституційні права громадян, у т.ч. у частині їх соціального та пенсійного
забезпечення (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика окремих рішень Конституційного Суду України стосовно
відновлення скасованих у 2014–2015 рр. державних соціальних гарантій
громадянам
№

Дата і №
рішення

Короткий зміст ухваленого рішення

1)

Від
22.05.
2018 р.
№ 5-р/2018.

Не відповідає Конституції України (є
неконституційним), підпункт 3 пункту 12
розділу І Закону України «Про внесення
змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів
України» від 28.12.2014 р. № 76–VIII.
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Стан виконання рішення
органами виконавчої
влади чи профільними
структурами

Рішення не виконується
через
невнесення
відповідних
змін
до
законів України «Про
основні
засади
соціального захисту

Продовження таблиці 2
Визнано неконституційним скасування
права на достроковий вихід на пенсію
за 1,5 року до досягнення пенсійного
віку особами, трудовий договір з якими
розірвано з причин, які не залежали від
їх волі і не були наслідком дій цих осіб.
2) Від
17.07.2018 р.
№ 6-р/2018

3) Від
18.12.2018 р.
№ 12-р/2018

Не відповідають Конституції України (є
неконституційними):
– підпункт 2, абзаци перший,
другий підпункту 3, підпункт 4, абзаци
перший, другий підпункту 5, абзаци 1–
4 підпункту 6, підпункт 7 пункту 4
розділу І Закону України від 28 грудня
2014 р. № 76–VIII (далі – Закон № 76);
– частина третя статті 22, частина
друга статті 24, частина сьома статті 30
Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28 лютого 1991 р. №
796–ХІІ зі змінами (далі – Закон №
796), стаття 53 (крім її назви), стаття 60
Закону № 796 у редакції Закону № 76.
Визнано
неконституційним
скасування прав, залежно від рівня
сукупного доходу сімей отримувачів, на
виплату додаткової пенсії за шкоду,
заподіяну здоров’ю, та щомісячної
компенсації за втрату годувальника
унаслідок Чорнобильської катастрофи,
а також надання постраждалим
унаслідок Чорнобильської катастрофи
особам окремих соціальних пільг і
компенсацій.
Не відповідають Конституції України
(є неконституційними):
– абзац другий підпункту 1, абзац
другий підпункту 2, абзаци другий,
третій, четвертий підпункту 3 пункту 9
розділу I Закону України „Про
внесення змін та визнання такими, що
втратили
чинність,
деяких
законодавчих актів України» від 28
грудня 2014 р. № 76–VIII;
– частина шоста статті 14, частина
друга статті 16 Закону України „Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 22 жовтня
1993 р. № 3551–XII зі змінами.
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ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в
Україні», «Про
загальнообов’язкове
державне пенсійне
страхування», «Про
зайнятість населення».
Рішення не виконується
через відсутність
необхідних фінансових
ресурсів.
За оцінкою
Мінсоцполітики (січень
2020 р.), для відновлення
пільг та компенсацій
«чорнобильцям»,
необхідно орієнтовно 12
млрд. грн. щороку.
За оцінкою Пенсійного
фонду України, для
відновлення відповідних
додаткових пенсійних
виплат «чорнобильцям»,
необхідно 19,2 млрд.
грн.. (за період з
01.07.2018 р. по
31.12.2020 р.).

Рішення не виконується
через невнесення
відповідних змін до
Закону України „Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту» та відсутність
необхідних фінансових
ресурсів.

Закінчення таблиці 2

4) Від
04.06.2019 р.
№ 2-р/2019

5) Від
23.01.2020
№ 1-р/2020

Визнано неконституційним скасування
соціальних гарантій учасникам війни,
особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, членам сімей загиблих
ветеранів війни на пільговий проїзд та
отримання пільг на оплату житловокомунальних
послуг
незалежно
від
сукупного доходу сім’ї.
Не відповідають Конституції України (є
неконституційними): положення пункту
«а» статті 54, статті 55 Закону України від
5 листопада 1991 р. № 1788-XII «Про
пенсійне забезпечення» зі змінами,
внесеними законами України від 2 березня
2015 р. № 213-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
пенсійного забезпечення», від 24 грудня
2015 р. № 911-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України».
Визнано неконституційними норми щодо
погіршення умов виходу на пенсію за
вислугу років – а саме, збільшення на 5
років
необхідного
загального
та
спеціального страхового стажу та
підвищення для жінок пенсійного віку до 55
років.

Не відповідають Конституції України
(є неконституційними):
стаття 13, частина друга статті 14,
пункти «б»–«г» статті 54 Закону
України від 5 листопада 1991 р. №
1788–XII «Про пенсійне забезпечення»
зі змінами, внесеними Законом України
від 2 березня 2015 р. № 213–VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів
України
щодо
пенсійного
забезпечення».

Рішення виконується
лише частково через
невнесення відповідних
змін до Закону України
«Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування» та
відсутність необхідних
фінансових ресурсів.
За оцінкою Пенсійного
фонду України, для
виконання Рішення існує
потреба у додаткових
коштах на суму 336,6
млн. грн. (за період з
01.06.2019 р. по
31.12.2020 р.).
Рішення виконується
частково через
невнесення відповідних
змін до Закону України
«Про пенсійне
забезпечення» та
відсутність необхідних
фінансових ресурсів.
За оцінкою Пенсійного
фонду України, для
виконання Рішення
існує потреба у
додаткових коштах на
суму 5,4 млрд. грн. (за
період з 01.01.2020 р.
по 31.12.2020 р.).

Визнано неконституційними норми щодо
погіршення умов виходу на пенсію для
окремих категорій працівників (у т.ч.
зайнятих на роботах зі шкідливими і
важкими умовами праці), а саме –
підвищення на 5 років віку, необхідного для
виходу на пенсію на пільгових умовах, та
на пенсію за вислугу років жінок;
збільшення на 5 років загального
страхового стажу, необхідного для виходу
на пенсію за вислугу років.
Джерело:
Рішення
Конституційного
Суду
України.
КСУ,
2021.
URL:
http://ccu.gov.ua/storinka/rishennya-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny; матеріали до слухань 18.11.2020 р. у
Комітеті ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на тему: «Про стан виконання
рішень міжнародних судів та судів України з питань соціальних виплат громадянам України».
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Окрім наведених у табл. 2 рішень Конституційного Суду України, у
2018–2020 рр. ним також були ухвалені рішення стосовно відновлення норм
пенсійного забезпечення прокурорів і суддів. За оцінкою урядовців, ситуація з
виконанням рішень національних і міжнародних судів є катастрофічною,
«вартість» формально відновлених у вказаному періоді (за 9 рішеннями
Конституційного Суду) конституційних прав українців на отримання
соціальних гарантій, пільг, компенсацій, соціальних і пенсійних виплат,
становить понад 30 млрд грн на рік, а загальна сума невиконання цих рішень
станом на кінець 2020 р. сягала 120 млрд грн [9]. Відповідно, на таку суму
безпідставно (а точніше – у антиконституційний спосіб) державою було
скорочено соціальні та пенсійні видатки, що своєю чергою призвело до
зниження платоспроможності та рівня життя українських громадян, зростання
бідності серед населення, та в кінцевому випадку – сприяло подальшій
соціальній дивергенції України та Європейського Союзу.
Таким чином, негативний вплив існуючих інституційних «провалів» у
соціальному розвитку України є важким бар’єром на шляху її конвергенції з
ЄС, що потребує відповідного реагування з боку урядових структур і задіяння
відповідних механізмів вітчизняної державної політики.
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О.М. ШАРОВ,
д-р екон. наук, професор, головний науковий
співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ
ПОТЕНЦІЙНЕ МІСЦЕ УКРАЇНИ В ГЕОЕКОНОМІЧНІЙ
СТРУКТУРІ ЄС
Незважаючи на те, що імплементація норм та правил ЄС в українське
законодавство просувається недостатньо активно [1, с. 9–10], а широкий вихід
продукції українських виробників на ринок ЄС гальмується цілою низкою
факторів, в тому числі, затримкою з підписанням Угоди про оцінку
відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА –
Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods) [2] в
цілому євроінтеграційний напрям розвитку України доводить свою
правильність. У зв’язку з цим виникає питання більш детального розумінні
мети нашої євроінтеграції: від загального гасла перспективи повного членства
потрібно переходити до конкретного таргетування свого місця в
геоекономічній структурі Європейського Союзу. Тим більше, що досягнення
загальної мети (повного членства) значною мірою залежить від того, яке місце
Україна збирається зайняти в його структурі, а отже, від того, які країни –
члени ЄС виступатимуть її, як прийнято говорити, «адвокатами» (тобто
лобістами) в цьому складному процесі.
Конкретні дії української дипломатії (в тому числі економічної
дипломатії) показують, що однією (якщо не головною) групою інтересів
всередині ЄС, до якої Україна могла і хотіла б приєднатися, є т.зв.
«Вишеградська четвірка» (Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина), для яких
Україна є важливим східноєвропейським партнером [3, с. 146]. А головним
спільним геоекономічним проєктом, при цьому вважається створення
транспортно-логістичної інфраструктури забезпечення зручного та надійного
торговельного шляху між північними та південними морями європейського
регіону. Однак, розглядаючи перспективи реалізації цього задуму, не можна
не відзначити наявність серед потенційних учасників різного ступеня
зацікавленості в його здійсненні, а точніше, розбіжностей у зацікавленості
щодо різних варіантів цього проєкту.
Україна, звісно, бачить себе як важливу ланку, яка дає доступ до портів
Чорного моря. Втім, такий варіант найбільш відповідає інтересам лише
Польщі, і враховуючи не тільки територіальне розташування, а й важливість
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такого шляху для іншого геополітичного проєкту – «Міжмор’я», а точніше,
відновлення (поки що економічного) Речі Посполитої.
Натомість, для інших країн «В4» більш привабливим виглядає трансрумунський маршрут, який не розробляється, судячи зі всього, головним
чином внаслідок угорсько-румунських етнічних суперечностей. Не можна,
однак, виключати, що зрештою спільний економічний інтерес виявиться більш
важливим. Чехія, взагалі, вже зв’язана напряму залізничною колією
безпосередньо з причалами грецького порту Пірей – важливого транспортного
вузла нового китайського «Морського шовкового шляху». Нарешті слід
враховувати, що порти Хорватії, яка з 2013 р. також є членом ЄС, –
Дубровник, Спліт, Задар та Ріека, – можуть забезпечити вихід до південних
морів через Адріатику, а розширення транспортного сполучення з ними –
значно легше завдання, аніж побудова шляхів такого сполучення через
Україну.
Звісно, проєкт «Тримор’я» може виглядати більш привабливим,
забезпечуючи одночасно зв’язок Балтійського моря і з Адріатикою, і з
Чорномор’ям. Але при цьому виникає дві проблеми: по-перше, необхідність
забезпечення нормального (такого, що відповідає сучасним економічним
потребам) водного сполучення між Чорним та Середземним морем (а для
цього необхідна участь в загальному проєкті Туреччини, яка будує обхідний
канал на північ від Босфору), а по-друге, продовження торговельного шляху
від Чорного моря далі на схід (Росія, Іран, Індія, Китай), що наразі видається
занадто дорогим і складним із політичних міркувань.
Звертає на себе увагу й те, що поза проєктом опиняються такі країни, як
Болгарія, вже згадана Румунія, Молдова і, зрештою, країни західних Балкан
(які мають чітко визначену перспективу членства в ЄС) та Греція. Водночас це
країни – члени Організації Чорноморського економічного співробітництва та
ініціатива України щодо їх залучення до мегапроєкту зв’язку північних та
південних морів могла би сприяти підвищенню ролі України в цій організації і
створенню в рамках ЄС нової «групи інтересів», до якої з часом долучилася б і
сама Україна.
На нинішньому етапі, з точки зору ефективності, Україні було би
доцільно скористатися своїм впливом в організації ГУАМ, яка проголосила
розвиток економічних стосунків своїм пріоритетом. Як засвідчив заступник
керівника Офісу Президента України І. Жовква: «ГУАМ – це зараз передусім
про економіку. Це логістика, це наш альтернативний маршрут постачання з
Азії до Європи через країни-члени ГУАМ» [4]. Отже логічним було би
спробувати поєднати інтереси та потенційні можливості усіх трьох угруповань
– «Вишеградської четвірки», ОЧЕС та ГУАМ, – для реалізації зазначеного
мегапроєкту.
Зрозуміло, що реалізація подібного мегапроєкту неможлива без
підтримки «важковиків» світової політики та глобальної економіки, які, по
суті, і повинні бути кінцевими бенефіціарами нового торговельного шляху.
Оскільки КНР уже практично визначилася з маршрутами ініціативи «Один
пояс, один шлях» (і обидва маршрути – морський та суходільний – оминають
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Україну), то реальним східним партнером видається Японія (разом із
Південною Кореєю та Індією як транзитними точками маршруту). Тим більше,
що Японія є стратегічним партнером ГУАМ, що підвищує її зацікавленість у
подібному проєкті.
На заході основними бенефіціарами могли б стати Німеччина та
Франція. Це цілком влаштовує Україну, оскільки, крім економічних зв’язків (
головним чином – з Німеччиною), нас пов’язує політичний інтерес у рамках
Мінських домовленостей. Натомість додаткової цінності набуває підписання
Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне
партнерство між Україною та Британією [5], що замінила Угоду про асоціацію
у торгівлі з Британією після Брекзіту, оскільки британський ринок також може
виступати як «кінцева зупинка» нового маршруту.
Таке бачення перспективного місця України в геоекономічному просторі
Європейського Союзу вимагає того, щоб уже сьогодні наша економічна
дипломатія враховувала довгострокові інтереси у розбудові відносин з
відповідними країнами. Тому що саме розуміння цінності та незамінності
України у новій трансконтинентальній інфраструктурній системі може
помітно посилити підтримку євроінтеграційних прагнень України з боку
інших держав.
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РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ ЧИННИК СТАБІЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
НА ШЛЯХУ ДО ЄС
Інновації є основою стабільного розвитку економіки та суспільства в
цілому, забезпечують прогрес виробничої сфери, при належному регулюванні
сприяють збереженню та відновленню екосистем, дозволяють запроваджувати
нові інструменти підтримки суспільних трансформацій. Вони реалізуються під
час інноваційного підприємництва – самостійної, ініціативної, систематичної,
здійснюваної суб’єктами господарювання (підприємцями) на власний ризик
господарської діяльності з метою досягнення економічних і соціальних
результатів та одержання прибутку, під час якої відбувається створення,
впровадження, поширення та реалізація інновацій, використання і
комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок й випуск на
ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
За даними Державної служби статистики України, інноваційною
діяльністю займаються до 20% обстежених промислових підприємств,
чисельність працюючих на яких перевищує 50 осіб. У першу чергу це
підприємства з виробництва «фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів (47,5%), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
(38,2%), комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (37,5%), інших
транспортних засобів (36,1%), коксу та продуктів нафто перероблення (28,6%),
електричного устаткування (28,2%)» [1].
Основним джерелом фінансування інноваційних витрат традиційно є
власні кошти підприємств – близько 90% сукупних витрат на інновації.
Причому на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення ними
у останні роки витрачається близько 70% сукупних інвестицій, на внутрішні та
зовнішні науково-дослідні розробки припадає від 22%, придбання інших
зовнішніх знань (придбання нових технологій) – від 3–4%, решта
спрямовується на навчання та підготовку персоналу для розроблення і
запровадження нових або значно вдосконалених продуктів та процесів, заходи
з ринкового упровадження інновацій та інші роботи. Для того щоб
стимулювати інноваційну діяльність, важливо забезпечити сприятливий
інвестиційно-інноваційний режим, який економічно мотивуватиме й
підтримуватиме такого роду діяльність. Разом із тим без розвитку інноваційної
інфраструктури фінансово-економічні інструменти не дадуть очікуваного
ефекту. Адже підприємці потребують доступу до якісної актуальної та вільно
поширюваної інформації про результати вітчизняних і закордонних наукових
розробок, які можна використати в інноваційному виробництві, а також
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відомостей про їх авторів та наукові колективи, які отримали перспективні
результати й готові їх впроваджувати, співпрацюючи з бізнесом.
Одним із важливих елементів такої інфраструктури (поряд з мережами на
кшталт European Enterprise Network та Національної мережі трансферу
технологій) має стати Національний репозитарій академічних текстів –
загальнодоступний електронний архів, ресурс відкритого доступу, розміщений
у мережі Інтернет і доступний для користувачів з будь-якого місця у будь-який
час. Вважаємо, що цей репозитарій є сенс формувати, інтегруючи академічні
тексти, а також інші відкриті наукові дані, створюючи тим самим його основні
ресурси – ядро, тематичні колекції і бази даних. Вони повинні містити лише
верифіковану за спеціальними процедурами відкриту наукову, науковотехнічну, освітньо-наукову інформацію, отриману від інституціональних
учасників за певними встановленими процедурами. Зокрема, до ядра мають
входити академічні тексти, а саме: кваліфікаційні (випускні) роботи здобувачів
освіти; дисертації на здобуття наукового ступеня та автореферати дисертацій;
статті у рецензованих наукових виданнях; наукові видання (монографії,
збірники наукових праць, матеріали наукових конференцій); звіти про науководослідні і дослідно-конструкторські роботи; депоновані роботи, які пройшли
процедуру рецензування; підручники навчальні посібники та інші науково- та
навчально-методичні праці.
Тематичні колекції та бази даних доповнюватимуть ядро репозитарію і
охоплюватимуть зібрані за певними критеріями підбірки академічних текстів та
інших даних, спеціально сформовані для вирішення конкретних наукових,
освітніх та інноваційних завдань або полегшення роботи з інформацією. Бази
даних наукових досліджень та великих даних (big data) будуть розміщуватись у
репозитарії відповідно до чинного законодавства за умови, що їх наповнення не
має обмежень для оприлюднення та надання у відкритий доступ для публічного
використання. Вони можуть мати завершений характер та бути самостійно
значимими або доповнювати академічні тексти.
На сучасному етапі особливу увагу в державній політиці слід зосередити
на факторах, що сприяють посиленню інноваційної діяльності. Адже відомо,
що частка амортизаційних відрахувань у структурі видатків на фінансування
технічного розвитку надто мала і не забезпечує покриття необхідних витрат на
реновацію основних засобів.
Реальними джерелами фінансування технічного переозброєння
підприємств для стабільного розвитку повинні бути і залишаться у
подальшому: внутрішні – прибуток і амортизаційні відрахування; зовнішні –
емісія цінних паперів та кредити. У цілому посилення державної політики у
сфері інновацій повинно проходити наступним шляхом:
– підтримка та захист національної промисловості та підвищення її
конкурентоспроможності;
– стимулювання наукових досліджень і розробок, в першу чергу –
високих технологій;
– удосконалення та фінансова підтримка системи стимулювання
інноваційної діяльності.
26

Успішний та стабільний розвиток продуктивних сил країни і підвищення
рівня життя населення на сучасному етапі та у перспективі забезпечать
зменшення економічної залежності від зовнішніх чинників, підвищення
конкурентоспроможності на світовому ринку. Це потребує детального
вивчення стану й перспектив зовнішньоекономічної діяльності, можливостей
посилення співпраці з основними партнерами України, перспектив отримання
іноземних кредитів та інвестицій, міжнародної технічної допомоги.
Активізація зовнішньоекономічної діяльності у визначеному напрямі
сприятиме структурній переорієнтації економіки, створенню передумов для
ефективної роботи промисловості, сільського господарства, інфраструктурних
галузей.
Реальні результати політики структурних перетворень дозволять досягти
поставлених цілей, зокрема таких як:
– розв’язання проблем енергетичного забезпечення; стимулювання
розвитку електроенергетики;
– розвиток сільськогосподарського машинобудування, легкої та харчової
промисловості;
– створення виробничо-територіальних комплексів із замкненим циклом
безвідходного виробництва;
– оптимального розміщення галузей виробництва та сфер обслуговування
з урахуванням наявних природних і трудових ресурсів;
– оптимізація територіально-виробничих і транспортних зв’язків між
районами;
– технологічне оновлення підприємств.
Історичний досвід розвитку ринково орієнтованих країн засвідчив, що
підприємництво представляє єдину систему великого, середнього і малого
бізнесу (конвергентний рівень). Але економічні інтереси підприємців залежно
від масштабів бізнесу набувають діаметральних протилежностей (дивергентний
рівень). Великий бізнес тяжіє до монополізації, що порушує ринково
демократичні засади організації суспільного виробництва. Середній та
переважно малий бізнес залишаються потужними суспільними осередками,
через які й реалізуються ринково демократичні принципи упорядкування
суспільства в економічній, політичній і соціальній сферах.
Зв’язок між станом великого і малого бізнесу абсолютно лінійний. Чим
міцніші позиції для зростання малого бізнесу, тим міцніша і стійкіша держава,
оскільки саме від ефективності її економічних, політичних і правових
інститутів залежать прогнозовані й очікувані результати розвитку цього
підприємницького сегмента. Це надає реального змісту й антимонопольній
політиці, яку впроваджують держави і яка за змістом є однією з функцій
впровадження принципів організації суспільства на ринкових засадах. За таких
умов обмеження великий бізнес, з огляду на власні завдання розвитку,
змушений шукати контрактних союзів з малим бізнесом, переводячи
диференційовані частки виробничого процесу у сферу діяльності суб’єктів
малого підприємництва.
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Таким чином великий бізнес, модернізуючи структуру реального сектора
економіки, «втягує» у цей процес величезні прошарки малого бізнесу. Тому в
економіках розвинених країн світу половина і більше малих підприємств
зосереджена у реальному секторі економіки та є певним віддзеркаленням стану
і тенденцій його модернізації.
Збільшенням ролі управлінської складової у сучасному виробництві – як
чинника стабілізації соціально-економічного розвитку – визначаються напрями
зростання підприємства та забезпечується безперебійне функціонування
системи управління.
Успішність довгострокової стратегії розвитку підприємства на ринку
значною мірою детермінована інтелектуальним капіталом, який відображає
здатність кадрового потенціалу до генерації нових ідей і технологій. Добре
підготовлені працівники, як правило, більш здатні до навчання і, як наслідок,
мають більш високий рівень продуктивності, більшу здатність до виробництва
чогось нового як шляхом удосконалення існуючих технологічних процесів, так
і за рахунок впровадження більш високих технологій.
Новітні технології в структурі управління та організації виробництва.
На практиці існує безліч класифікацій інновацій. З причин виникнення їх
можна розділити на «реактивні» – відповідна реакція на нові перетворення
конкурента (такі інновації необхідні для ведення боротьби на ринку і
виживання підприємства) і стратегічні, які визначають перспективні переваги
над конкурентами [2]. В управлінні підприємством особливе місце займають
процесорні (творчі) інновації. Їх сутність полягає в застосуванні нових
технологій в структурі управління та організації виробництва. Для підприємств
сфери послуг важливо саме стратегічне управління інноваціями, яке
вдосконалює як підприємницьке, так і професійне господарське управління [2].
Технологічні, продуктові і управлінські інновації є найважливішою
складовою загальної політики підприємства, вони багато в чому визначають
динаміку розвитку і успішність підприємств сфери послуг. Керуючі і
організаційні нововведення повинні бути введені в повсякденну практику
управління підприємством на всіх рівнях, в тому числі і процеси
реструктуризації структур і процесів управління МП, що безпосередньо
пов’язана з рівнем розвитку інноваційної діяльності на підприємстві.
В умовах євроінтеграції, жорсткої міжнародної конкуренції та
становлення економіки знань, стійкість розвитку підприємства на ринку,
основним чином, досягається тими економічними агентами, де як прямі
виробничі сили виступають наукові знання. Як аргумент на користь такого
твердження можна використовувати міркування про те, що сьогодні,
виробничо-комерційна діяльність відбувається у напрямі інтелектуалізації, що
виступає ефективним способом досягнення стратегічних цілей розвитку
підприємств. Одночасно виведення інтелектуалізації у число сутнісних ознак
забезпечення стійкості економічного розвитку підприємства зумовлює
правомірність акцентування уваги на людському капіталі підприємства. Це
обумовлено такими обставинами:
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− зміною вимог до людського капіталу підприємства, що пов’язано із
розвитком динамічних здатностей, ключових компетенцій та здатністю підприємств до інновацій, що забезпечують конкурентоспроможність продукції;
− перетворенням підприємства у систему, що функціонує на основі
обміну знаннями, модернізації та інтелектуалізації виробництва, які викликані
новітніми інформаційними та комунікаційними технологіями;
− гнучкістю у зміні організаційних структур (внутрішньою
корпоративною мобільністю) та інформаційною мобільністю як доцільною
умовою для зниження транзакційних витрат на ринку продукції, праці й
капіталу;
− збільшенням трансакційних витрат, які пов’язані з витратами, що
обумовлені пошуком інформації, розвитком маркетингових досліджень на
ринку, захистом прав інтелектуальної власності. Тобто з тими видами
діяльності підприємства, основними ресурсами яких є інтелектуальні складові
людського капіталу – знання, інтелектуальний капітал та інтелектуальна
власність;
− трансформацією соціально-трудових відносин та відносин власності;
− темпами і масштабами розвитку науково-технічного прогресу, що
визначають потребу інвестування у освітній і професійний потенціал
підприємства
Формування на промисловому підприємстві середовища, сприятливого
для інноваційної діяльності. Сучасне успішне постіндустріальне суспільство
характеризується формуванням у суб’єктів підприємницької діяльності
конкурентних переваг, що базуються на розробці та реалізації інноваційних
продуктів. Передумовами виникнення таких тенденцій слугують підвищення
вимог до інтелектуального рівня продукції, можливість збільшення її доданої
вартості та розширення виробниками спектра задоволення потреб споживачів.
Проблематика впровадження інновацій на підприємствах України має
більшою мірою декларативний характер, у той час як стан державної політики в
цій сфері залишає бажати кращого. Тим не менш, можливість вибору
пріоритетних напрямів розвитку дозволяє підприємству як самостійному
суб’єкту ринку управляти інноваційним процесом на мікрорівні. Світова
практика пропонує широкий спектр інструментів інвестиційно-інноваційного
розвитку. Хоча їх застосування в повному обсязі вимагає значних грошових
вливань, недоступних для більшості українських підприємств, досить вибрати і
використовувати обмежене число найбільш оптимальних, з точки зору вимог і
можливостей конкретного підприємства, інструментів. У країнах з розвиненою
ринковою економікою одним з найбільш універсальних важелів виступає
венчурний механізм освоєння нововведень [3].
Підприємницьке та інвестиційне середовища в Україні має суперечливий
характер. Глобальний економічний спад позбавив підприємства вигод
економічного зростання, таких як зростання споживчого попиту, доступність
кредитних ресурсів тощо. В результаті втрати доступу до зовнішніх ринків, їх
звуження відбулося стрімке зниження економічної стійкості вітчизняних
підприємств і фінансових установ, значно скоротилася купівельна
29

спроможність громадян на внутрішньому ринку. Це зумовило потребу в прямій
підтримці ринку, зростанні міри впливу державного регулювання. Визнання
цього безумовно спонукає до реалізації низки управлінських заходів
спрямованих на просування політики реформ з розвитку підприємництва і
бізнес клімату в Україні.
Формування засади інноваційної культури промислового підприємства.
Інновації в сучасних умовах виступають драйвером продуктивності,
конкурентних переваг, зростання вартості окремих підприємств та
економічного зростання країн. Проте інноваційна діяльність не здійснюється
суб’єктами відокремлено, вона передбачає взаємопов’язану діяльність окремих
підприємців, корпоративних менеджерів, інвесторів, дослідників, науковців,
венчурних капіталістів, представників державних служб тощо. У цьому зв’язку
термін «інноваційна екосистема» дедалі частіше зустрічається в офіційних
документах країн, у науковій літературі та в професійному підприємницькому
мовленні. Інноваційна екосистема – це сукупність організаційних, структурних
і функціональних компонентів (інституцій) та їх взаємовідносин, задіяних у
процесі створення та застосування наукових знань та технологій, що
визначають правові, економічні, організаційні та соціальні умови інноваційного
процесу та забезпечують розвиток інноваційної діяльності як на рівні
підприємства, так і на рівні регіону та країни в цілому за принципами
самоорганізації [4].
Як показує світовий досвід, сьогодні темпи інноваційного розвитку
значною мірою визначаються рівнем підготовки та кваліфікованістю
працівників усіх рівнів. Українська система освіти недостатньо орієнтована на
сучасні потреби бізнес-середовища, отримання необхідних технічних знань.
Інноваційний цикл в екосистемі має відбуватися безперервно, тому
необхідний комплексний підхід до розвитку інновацій в країні, що дозволить
підвищити рівень привабливості для проведення розробок як для
транснаціональних компаній, стартапів та проєктів на стадії зростання, так і для
вчених. Елементи інноваційної екосистеми не можуть використовуватися
відокремлено, різні інструменти повинні використовуватися паралельно й
комплексно, що сприятиме переходу управління до мережевого
співробітництва й відкритих інноваційних систем, створенню можливостей для
ведення результативної інноваційної діяльності.
Українські підприємства як соціально-економічний феномен розвивалися
у складних умовах перехідної економіки, стикаючись з недосконалістю
законодавства та слабким розвитком ринкової інфраструктури. Ознакою
успішного функціонування економіки є діяльність великих і малих
підприємств, серед яких спостерігається активна і різноманітна співпраця.
Підприємства співпрацюють між собою, але все більше – з університетами та
іншими науково-дослідницькими інституціями, що продукують знання, у
різноманітних формальних і неформальних організаційних формах. Державна
підтримка підприємництва, зокрема інноваційного, є невід’ємною частиною
інноваційної політики держав – членів ЄС та досягається шляхом налагодження
механізмів співробітництва між державним науково-освітнім та приватним
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підприємницьким сектором. Корпоративний університет порівняно з
класичними навчальними закладами характеризується такими ознаками:
представляє собою інноваційну форму освітнього процесу, що передбачає
співпрацю бізнес-структури з навчальним закладом, як правило –
університетом; від звичайного тренінг-центру він відрізняється змістом,
тривалістю й масштабом програм, оскільки створюється, зважаючи на потреби
конкретної бізнес-одиниці; не замінює класичні навчальні заклади, формується
під потреби бізнес-структури, щоб розвивати професіоналізм співробітників,
навчати їх навичкам, необхідним для успішної роботи в компанії, і в
остаточному підсумку – просувати бізнес вперед; працює не над типовими, а
над конкретними актуальними проблемами підприємства; підходить до
проблем зсередини і займається ними постійно, завдяки чому виникає якісно
інший – по суті, генетичний – підхід, що дозволяє розглядати бізнес-процеси,
зовнішнє середовище, менеджмент у реальній динаміці, у розвитку; є об’єктом і
способом інвестування в розвиток інтелектуальної бази конкретного
підприємства і його персоналу; є важливим елементом корпоративної культури.
Тільки те навчання, що дійсно допомагає розвинути професійні вміння,
необхідні для конкретної компанії; навчання, що відповідає стратегії і життєвій
стадії розвитку компанії; усуває межі між навчанням і роботою. Ефективними
можуть бути визнані лише ті методи навчання співробітників, які тісно
пов’язані з реальною виробничою ситуацією.
Висновки
На сучасному етапі особливу увагу в державній політиці стосовно
удосконалення механізмів стимулювання технологічних інновацій у
промисловості як чинника стабілізації соціально-економічного розвитку слід
зосередити на факторах, що сприяють посиленню інноваційної діяльності.
Адже відомо, що частка амортизаційних відрахувань у структурі видатків на
фінансування технічного розвитку надто мала і не забезпечує покриття
необхідних витрат на реновацію основних засобів. Реальними джерелами
фінансування технічного переозброєння підприємств повинні бути і залишаться
у подальшому: внутрішні – прибуток і амортизаційні відрахування, зовнішні –
емісія цінних паперів та кредити.
Проблематика удосконалення механізмів стимулювання інновацій на
підприємствах України, як чинника стабілізації соціально-економічного
розвитку переважно має декларативний характер, тоді як стан державної
політики в цій сфері залишає бажати кращого. Тим не менш, можливість
вибору пріоритетних напрямів розвитку дозволяє підприємству як
самостійному суб’єкту ринку управляти інноваційними процесами на
мікрорівні.
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СУТНІСНІ ЗАСАДИ ПОДОЛАННЯ ДИВЕРГЕНЦІЇ В ЕКОНОМІКАХ
УКРАЇНИ І ЄС
Питання подолання дивергенції в економіках України і ЄС є вкрай
важливим для визначення майбутніх орієнтирів розвитку України та її
позиціонування в світі. Досліджуючи питання аналізу політик та інструментів
протидії дивергенції, необхідно виходити із її традиційного розуміння стосовно
дивергенції в економічній сфері. Дивергенція визначається як збільшення
розриву між рівнями розвитку окремих країн, посилення відмінностей між
національними моделями економіки, їх окремими структурами і механізмами.
Також її характеризують як збільшення якісного різноманіття організаційноправових форм і схем управління на мікрорівнях і макрорівнях, ускладнення
існуючих і появи нових систем відносин. Особливу значимість це набуває в
контексті проблематики пандемії COVID-19 та відповідних впливів на
макроекономічні показники.
За листопадовими 2020 р. прогнозами Єврокомісії [1], у наступні два роки
в єврозоні очікується економічне зростання – на 4,2% в 2021 році та на 3% в
2022 році. За цими ж даними економіка єврозони скоротиться на 7,8 % за
результатами 2020 року. Це обумовлюється безпрецедентним обсягом вжитих
заходів, особливо за короткочасними робочими схемами, що дозволило
стримати зростання рівня безробіття у порівнянні з падінням економічної
активності.
Влітку 2020 року в ЄС очікували падіння до 8,7%. Однак прогноз
переглянули в бік зростання і це спонукало до аналізу сценаріїв двох
альтернативних шляхів еволюції пандемії – більш позитивного та негативного –
та їх економічного впливу. Також існує ризик того, що наслідки, залишені
пандемією в економіці – такі, як банкрутство, тривале безробіття та перебої з
постачанням, – можуть бути негативнішими та матимуть довші наслідки.

32

За даними прогнозу сукупне відношення боргу до ВВП єврозони зросте з
85,9% ВВП у 2019 році до 101,7% у 2020 році, 102,3% у 2021 році та 102,6% у
2022 році.
Аналізуючи питання подолання дивергенції в економіках України і ЄС,
ми виходимо з того, що нашій країні (як і багатьом іншим країнам) не можна
досягнути повної ідентичності з країнами ЄС [2, с.175–184]. Головною метою є
мінімізація дивергенції для досягнення своїх національних інтересів. При
цьому саме національні інтереси України, в заданих рамках, повинні
домінувати над інтересами іноземних країн, чи угруповань.
Характеризуючи дивергенцію в контексті глобальних фінансових
дисбалансів, треба зазначити, що актуальність цієї проблематики обумовила не
лише необхідність її теоретичного й практичного переосмислення, а й
поставила на порядок денний масштабніші завдання. Адже кінець ХХ – початок
ХХІ століття характеризується вкрай неоднозначними і динамічними
процесами, наростаючим хаосом та порушенням стійкості і рівноваги у
фінансовій сфері, й в інших сферах економічного життя. Саме на цей період
припадає зростання фінансових новацій і створення нових фінансових
інститутів, поява віртуального капіталу і перетворення компаній в основний
об’єкт ринкових спекуляцій. У результаті цих трансформацій світова економіка
втрачає здатність до створення матеріального багатства і реальної вартості, час
від часу впадаючи у кризу і депресію. За таких обставин реструктуризація
геофінансового простору має визначатися зміщенням вектору від фінансових
спекуляцій до збалансованого розвитку реальної економіки. Останнє повною
мірою відноситься до подолання дивергенції сфери державних фінансів країнчленів ЄС і України [3].
Дивергенція виступає невід’ємним елементом інтеграційних процесів як
«старих» членів Євросоюзу, так й, особливо, колишніх постсоціалістичних
країн. Причому розширення Євросоюзу призводить до різноманітних як
передбачуваних, так і непередбачуваних наслідків. Зокрема, останніми роками
відбулися зміни, які аж ніяк не можна відносити до конвергенційних.
Передусім, це стосується Брекзіту. Далі, до цього можна віднести процес
подолання пандемії COVID-19 європейськими країнами та їх подальша
уособленність. Треба зауважити, що 2020 рік став роком початку світової
кризи, яка була «простимульована» саме розгортанням пандемії. Це також
лежить в одному ряду з різного роду потрясіннями економічного і політичного
розвитку України, які супроводжували часи незалежності.
Досліджуючи політики протидії дивергенції в економіках країн – членів
ЄС, необхідно означити й останні позиції ЄС щодо розширення. Така позиція
щодо регіональної інтеграції була оприлюднена на початку 2020 року. Йдеться
про зміни підходів до переговорного процесу щодо приєднання до ЄС нових
країн [4].
Конкретні ідеї щодо вдосконалення процесу переговорів щодо
розширення ЄС зосереджені на чотирьох головних напрямках.
Перший – надійність процесу, який має будуватися на взаємній довірі та
чітких зобов’язаннях сторін. У цьому контексті ЄС приділятиме більше уваги
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змістовності фундаментальних реформ у країнах-кандидатах, особливо в таких
сферах як верховенство права, функціонування демократичних інституцій та
реформи системи державного управління, а також економічний розвиток. При
цьому, Євросоюз рухатиметься вперед лише після ретельної оцінки зусиль, які
робитимуться на підставі досягнень кожної окремої країни.
Другий напрямок – потужніша політична спрямованість процесу
входження, розвиток політичного діалогу з країнами Західних Балкан, зокрема,
в межах двосторонніх угод з Євросоюзом щодо так званого процесу стабілізації
та асоціації, який передує входженню країн до ЄС. Знову країнам ЄС
пропонується бути більше залученими на двосторонньому політичному рівні до
моніторингу виконання зобов’язань країнами-кандидатами та потенційними
кандидатами на входження до ЄС.
Третій методологічний підхід – процес розширення, – має стати
динамічнішим. Для прискорення переговорів із країнами-кандидатами
Єврокомісія запропонувала шість тематичних кластерів: фундаментальні права;
внутрішній ринок; конкурентоспроможність та зростання; зелений порядок
денний та сталий розвиток; ресурси, сільське господарство та регіональний
розвиток; зовнішні відносини. При цьому для реалізації кожного з кластерів для
країн-кандидатів буде встановлено обмеження за часом. При цьому кластер із
фундаментальних прав буде першим, який підлягатиме розгляду, і ним же буде
завершуватися весь переговорний процес.
Четвертий напрямок – вдосконалення переговорів щодо членства, – цей
процес має стати передбачуванішим. Єврокомісія буде чіткішою у
формулюванні очікувань від зусиль країн-кандидатів на різних етапах процесу
переговорів. При цьому така ясність стосуватиметься як стимулювання країн за
більші досягнення, так і роз’яснення наслідків негативних тенденцій або
відступу від критеріїв, які є необхідними для інтеграції в ЄС.
Таким чином, треба відзначити певні концептуальні розуміння як самої
дивергенції, так і її мети. Тобто, з певною мірою деталізованості визначити –
які межі для подолання дивергенції. Йдеться про ті параметри дивергенції, які
безумовно треба подолати (тому, що вони гальмують інтеграційні процеси), і ті
параметри, наявність яких істотно не впливає (тому, що вони не гальмують
інтеграційні процеси).
У концептуальному плані дивергенція виступає як явище, подолати яке
повністю неможливо. Її можна мінімізувати, причому мінімізувати з метою
досягнення інтеграційних цілей. На теоретичному і практичному рівнях,
інтеграція – це не подолання, а саме мінімізація дивергенції. При тому, що
параметри мінімізації залежать безпосередньо від мети інтеграційних процесів.
В свою чергу, окреслюючи такі параметри, треба виходити з жорсткості
критеріїв інтеграційного об’єднання, в першу чергу – чи необхідності
максимальної мінімізації дивергенції, чи встановлення певних рамок, які
дозволяють мати дивергенційний припуск у самому об’єднанні.
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МОДЕЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА
ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КЛІМАТИЧНИМИ ЗМІНАМИ
Процес інтеграції України до світового і європейського співтовариства є
багатовимірним, передбачає врахування й узгодження політичної, економічної,
соціальної, фінансової, юридичної та інших складових. Однією з нагальних
проблем, що потребує для вирішення колективних зусиль, постає екологічна
гармонізація суспільного життя та, зокрема, підтримання прийнятного
кліматичного балансу на планеті.
Роль клімату як потужного чинника, що обумовлює напрями трудових
міграційних потоків, а, отже, і динаміку економічного розвитку різних регіонів
планети, вивчається в науковій літературі з кінця XIX ст., і найбільш активно – з
середини 1950-х років. Ключовою тезою, що проясняє зазначений зв’язок, є
така: Якщо хороший клімат належить до «нормальних» благ (попит на які
зростає зі збільшенням доходів), а також якщо справедливим є те, що у людей
з віком збільшується попит на хороший клімат як передумову підтримки
доброго стану здоров’я, то в економічних системах, що розвиваються, де
зростають доходи і середня тривалість життя, попит на сприятливий клімат
збільшуватиметься.
У роботах Едварда Ульмана, написаних в період активного економічного
зростання в США в 1950-ті роки, відзначається, що хороший клімат дедалі
більше обумовлює потоки внутрішньої міграції в країні. На думку автора,
вперше у світовій історії міграція людей визначатиметься не втечею від злиднів
і пошуком кращих джерел заробітку, а прагненням до забезпечення життєвого
комфорту і гідної якості життя [1]. У наступних незалежних дослідженнях
вплив доброго клімату на «залучення» міграційних потоків набув статистичного
підтвердження.
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З іншого боку, було встановлено, що хороший клімат сам по собі не
обов’язково викликає соціальну міграцію. Якщо ціни на працю і житло
визначаються вільним ринком і перебувають у стані рівноваги, то вони
враховують і кліматичні переваги, отже, переїзд до більш сприятливого регіону
не забезпечить для індивіда отримання додаткових вигод. Виграш від кращого
кліматичного середовища нівелюватиметься більш високими ставками оренди
житла, меншими заробітками та іншими факторами.
В цілому добрий клімат сприяє концентрації людей в певному
географічному місці, різко збільшуючи за рахунок агломераційного ефекту
можливість отримання більш високих доходів. Потім вже саме цей фактор (а не
клімат як такий) впливає на інтенсивність міграційних потоків. Так, згідно з
дослідженнями Дженніфер Робак, щільність населення розглядається і
«оплачується» людьми подібно до хороших кліматичних життєвих умов – як
складова якісно прийнятного (комфортного) життя [2].
У 1970-ті роки наукові підходи до проблеми поліпшення екологічної
складової життєдіяльності сполучилися з концепцією соціально-економічного
розвитку і сприяли розробці Концепції сталого розвитку. Це стало своєрідною
відповіддю світової наукової спільноти на виклики, зумовлені становленням
техносфери та техногенної цивілізації. Були створені міжнародні неурядові
наукові організації з вивчення процесів глобалізації: Міжнародна федерація
інститутів перспективних досліджень, Римський клуб (що оприлюднив доповідь
«Межі зростання»), Міжнародний інститут системного аналізу та інші.
У 1972 р. проведення Стокгольмської конференції ООН з навколишнього
середовища та ініціатива Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP)
ознаменували процеси інституціоналізації зусиль міжнародного співтовариства
щодо розв’язання екологічних проблем, які стали стримувати соціальноекономічний розвиток. Сформувалися принципи екологічної політики і
дипломатії, система екологічного права, міністерства й відомства з
навколишнього середовища.
У 1980-ті роки Програма ООН з навколишнього середовища акцентувала
увагу на необхідності переходу до економічного розвитку без екологічного
руйнування. Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку (міжурядовий,
неурядовий і науковий форум) у 2002 р. підтвердив прихильність світової
спільноти ідеям сталого розвитку в єдності трьох його складових –
екологічної, соціальної, економічної. Така триєдина формула була визначена у
доповіді Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку «Наше
спільне майбутнє». Концепція сталого розвитку багато в чому перегукується з
концепцією ноосфери В. Вернадського. Проте, на думку фахівців, глобальна
фінансово-економічна криза і післякризовий стан нової економічної
нормальності свідчать про те, що стійка модель розвитку світовою спільнотою
донині остаточно не розроблена.
Економічний підхід до проблеми стійкості суспільного розвитку
заснований на концепції Джона Хікса – Еріка Ліндаля, відповідно до якої
максимальний обсяг сукупного доходу може бути вироблений за умови
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збереження загального капіталу, необхідного для його виробництва [3–5]. Така
умова передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів на основі
екологічно прийнятних (природно-, енерго- і матеріало- зберігаючих)
технологій. Для адаптації концепції сталого розвитку до практики реального
господарювання важливо гармонізувати три складові (економічну, екологічну,
соціальну) такого розвитку в системі конкретних заходів політико-економічного
регулювання. Це досягається через розробку ключових індексів розвитку у
відповідних галузях економіки, а також механізмів інтеграції цих показників до
системи планування та оцінювання на рівні географічного регіону.
Концепція сталого розвитку вступає у протиріччя з фундаментальними
мотивами діяльності в традиційній економіці, орієнтованій на безперервне
економічне зростання. У зв’язку з цим представниками екологічної економіки
сформовані уявлення про стримування економічного зростання, що
сполучається з неприйнятними соціальними наслідками. Для поширення таких
поглядів створений Центр з розвитку стабільної економіки. У роботах Германа
Дейлі сформульовано поняття «економіка стійкого стану», фізичні компоненти
якої обмежені і не змінюються з плином часу [6]. Канадський економіст Петер
Віктор запропонував інтерактивну модель для дослідження потенціалу
досягнення стабільної, але не зростаючої економіки. Одним з визначень сталого
розвитку в такій моделі є «невиснажливий розвиток в довгостроковій,
міжпоколінній перспективі» [7].
В останні десятиліття ХХ століття концепція сталого розвитку
збагатилася за рахунок поширення нового підходу до людського розвитку
(«Human Development») за сприяння такої впливової міжнародної організації як
Програма розвитку ООН (ПРООН). Істотний вклад у розвиток і практичну
адаптацію концепції людського розвитку (розвитку людського потенціалу)
внесли М. Десаї, Махбуб уль-Хак, лауреати Нобелівської премії 1998 р. А. Сен,
2015 р. Е. Дітон, 2019 р. М. Кремер, А. Банерджі, Е. Дюфло й інші. Основні тези
концепції людського розвитку були викладені в 1990 р. у першій «Доповіді про
людський розвиток» ПРООН. Надалі положення концепції послідовно
переосмислювались і отримали втілення в 2002 р. в Декларації 55-ї сесії
Генеральної Асамблеї ООН «Цілі розвитку прийдешнього тисячоліття»
(Millennium Development Goals), а в 2015 р. на Саміті ООН у Декларації «Цілі
сталого розвитку» (Sustainable Development Goals) на період 2016–2030 рр. для
всього людства.
Таким чином, вихідна проблема формування комфортного кліматичного
середовища для суспільної людської життєдіяльності набула завершеного
оформлення в рамках двох концепцій – сталого розвитку та розвитку
людського потенціалу.
Нині у наукових і громадських колах однією з актуальних екологічних
проблем декларується ризик глобального потепління. При цьому, в світлі
останніх авторитетних досліджень (спеціальна доповідь Міжурядової групи
експертів зі зміни клімату), проблему глобальної зміни клімату людство більше
не може ігнорувати, бо незворотні негативні зміни в екосистемі планети можуть
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проявитися вже до 2030 року. У прийнятій в 2015 р. і підписаній 195 країнами
Паризькій угоді визначена мета зафіксувати глобальне підвищення середніх
температур на рівні 1,5оС; це рішення розглядається єдине правильним для
уникнення кліматичної катастрофи. Втім сьогодні глобальне співтовариство
впевнено рухається до температурної позначки розігріву в 3 оС; і щоб
утриматися в заявлених рамках, потрібні швидкі, масштабні, безпрецедентні і
дорогі зміни у всіх сферах життя.
Згідно положень Спеціальної доповіді, для утримання температурного
режиму планети в межах припустимого рівня світовій спільноті необхідно не
просто поступово знижувати обсяги викидів парникових газів, але повністю їх
нівелювати до середини XXI століття. Це, крім іншого, передбачає повну
відмову від спалювання вугілля, нафти і газу, тобто підпорядкування
економічної діяльності принципово новим джерелам енергії. Мають бути також
кардинально
переглянуті
принципи
землекористування,
сільського
господарства, містобудування, організації промисловості. Суттєві зміни повинні
відбутися в системі індивідуального споживання, внаслідок чого людям
доведеться вживати значно менше тваринної їжі, повністю перейти на
електричні автомобілі, відмовитися від авіаційного транспорту.
Паризька хартія (угода) з клімату, яка прийшла на зміну інституту
Кіотського протоколу, була прийнята в грудні 2015 р., набула чинності у
листопаді 2016 р. і почала реалізуватися з 2020 року. Сьогодні абсолютна
більшість країн (у тому числі Україна), котрі її підписали, ратифікували угоду.
Отже, необхідність скорочення викидів дедалі більше визначатиме характер
розвитку найважливіших галузей економіки – енергетики, промисловості,
сільського господарства, транспорту. Угода побудована за принципом «знизу
вгору»: країни самостійно формують і заявляють про свої цілі щодо скорочення
викидів, з огляду на плани розвитку енергетики та інших «карбоноємних»
галузей економіки. Такі цілі трактуються не як зобов’язання, а як «визначені на
національному рівні внески», що слугують відповідними орієнтирами для
національних економік. Зазначені внески у сукупності задають траєкторію
підвищення середньої глобальної температури в межах до 3 оС; вони повинні
переглядатися кожні 5 років і з часом сприятимуть звуженню «температурного
коридору» до 2оС, 1,5оС і менше.
Другим найважливішим результатом Паризької угоди є орієнтація
світової спільноти на низьковуглецевий розвиток економіки як незворотну
тенденцію її сталого розвитку. Процес «озеленення» провідних економік світу
почався до підписання Паризької угоди. У США він був пов’язаний зі
сланцевою революцією, яка через заміну «брудного» вугілля дешевим і
відносно більш «чистим» газом дозволила з 2007 р. зменшити обсяги викидів
парникових газів. В Європі починаючи з 2000-х років перехід на використання
відновлюваних джерел енергії заявлений у числі ключових економічних
завдань. У 2007 р., зокрема в рамках «Програми 20-20-20», були визначені цілі
до 2020 р. (порівняно з 1990 р.) скоротити викиди парникових газів на 20%,
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збільшити частку відновлюваних джерел енергії в енергобалансі до 20% і
підвищити на 20% енергоефективність економіки [8].
Отже, Паризька хартія стала можливою, оскільки загалом вона відповідала
діючим планам розвитку провідних держав. Визначені цими країнами на
національному рівні внески щодо скорочення парникових викидів є необхідними
орієнтирами стратегії низьковуглецевого розвитку, які тут реалізуються і без
відповідної всесвітньої угоди. Такі стратегії в більшості випадків лише частково
пов’язані з протидією змінам клімату; вони обумовлюються також прагненням до
зменшення традиційної енергетичної залежності, локальних забруднень, створення
нових робочих місць та іншими факторами.
Разом із тим Паризька хартія дала сигнал всьому світу про неминучість
«низьковуглецевого майбутнього»; всі економічні агенти отримали
попередження про необхідність пристосування до такого майбутнього для
переходу на новий рівень конкурентоспроможності. Шляхи пристосування для
різних економічних агентів різняться. Так, багато великих компаній ініціюють
введення «ціни на вуглець», тобто при реалізації інвестиційних проєктів
враховують викиди так, ніби вони оподатковуються за певною ставкою. Це
дозволяє «відсіювати» найбільш «брудні» (вуглецеві) проєкти. На початку 2017
р. про підтримку ініціативи «низьковуглецевого розвитку» офіційно заявили 700
організацій та близько 5,5 тис. приватних осіб з 76 країн світу із сукупним
обсягом активів в 5 трлн дол. Велика частина активів припадає на пенсійні
фонди і страхові компанії (90%), університети, регіональні та муніципальні
органи управління та інші. Державні структури все частіше використовують
«ціну на вуглець» як інструмент регулювання парникових викидів і модифікації
відповідних галузей економіки.
Таким чином, низьковуглецевий розвиток економіки з моменту підписання
Паризької угоди постає незворотнім трендом і знаменує нову якість і стиль
життя для всіх економічних суб’єктів – окремої людини, домогосподарства,
фірми, держави, глобального соціуму. З одного боку, низьковуглецевий розвиток
передбачає перехід на новий рівень конкурентоспроможності, що обіцяє
економічним суб’єктам нову якість зростання, оновлення структури зайнятості,
подолання бідності, підвищення індексу людського розвитку через удосконалення
структури енергетичного балансу, скорочення парникових викидів, поліпшення
кліматичної складової довкілля. З іншого боку, зазначений тренд без належного
матеріального, соціального, фінансового сприяння може обернутися подальшим
розшаруванням суспільства всередині окремих спільнот, країн і на глобальному
рівні, наростанням злиденності, появою нових депресивних регіонів, перешкодами
на
шляху
активізації
економічного
зростання,
підвищення
конкурентоспроможності економічних суб'єктів різного рівня.
У зв’язку із суперечливим характером і невизначеністю новітнього етапу
сталого економічного розвитку важливим завданням для господарських
суб’єктів різного рівня є оволодіння механізмами ефективного управління
кліматичними змінами. Розробка стратегій низьковуглецевого розвитку має
враховувати управлінські підходи, наведені у таблиці 1.
39

Таблиця 1
Актуальні підходи до розробки стратегії сталого економічного розвитку на
основі ефективного управління кліматичними змінами
Зміст концепції
(моделі) сталого
розвитку
Сталий поліцентричний
кліматичний режим

Сталий розвиток на
основі відновлювальних
джерел енергії

Нова кліматична
економіка (new climate
economy) як економіка,
усталена до змін клімату
Стратегія розвитку на
основі балансу рівня
парникових викидів
Комплексна програма
сталого розвитку з
урахуванням вирішення
проблем кліматичних
змін та викорінення
бідності

Стратегія сталого
ендогенного
економічного зростання
з урахуванням
кліматичних змін
Сталий розвиток на
основі
безвуглецевої
генерації електроенергії
Політика оптимізації
ризиків кліматичних
змін на досяжну
перспективу:
не знижувати
енергоємність, а
збільшувати
енергопродуктивність/
карбоноефективність),

Ключеві ідеї ефективного
управління процесами
кліматичних змін

Ініціатори / автори

-розробка нормальних режимів
функціонування спільних
ресурсів;
- стабілізація темпів
економічного зростання в межах
біофізичних можливостей;
- обчислення меж
нерентабельного зростання
Оптимізація енергетичного
балансу через нарощування
частки відновлювальних джерел
енергії

Elinor Ostrom [12], Peter
A. Victor [15],
David G. Victor [7],
Herman E. Daly [6],
Robert O. Keohane [7]

The World Energy Outlook
(WEO) [16];
Annual Energy Outlook
(AEO) [1]
John Mitcell, Beth Mitcell
[9],
Dr. Valery Marsel
Група Глобальної комісії
з питань економіки й
клімату,
Nicholas Stern, Felipe
Calderon [3; 14]
Ініціатори Паризької
угоди

1987–2019

1977–2020

1996–2020
2016

Розробка алгоритму досягнення
базових цілей сталого розвитку з
урахуванням поступового
зниження викидів

Доповіді (Assessment
Report) Міждержавної
групи з проблем зміни
клімату
(Intergovernmental Panel
on Climate Change –
IPCC);
Special Report on Global
Warming of 1.5оС [18]
В. Нордхаус
(William D. Nordhaus) [10;
11]
Країни Євросоюзу;
Резолюція Єврокомісії
Доповідь Єврокомісії «До
усталеної Європи – 2030»
[2]
Борис Порфірьєв;
Інститут прогнозування
РАН [19]

Дати
оприлюднення

Суворий контроль за рівнем
викидів парникових газів через
врахування національних
«внесків»
Підпорядкування всіх
техноекономічних процесів
цільовій функції
неперебільшення 1,5оС рівня
глобального потепління до 2100
р.

2006–2013

2015–2020

1990–2014;

2014–2015;

2018
Інтегрована оціночна модель
(IAM) економічного зростання з
урахуванням кліматичних змін
Ефективне
управління
споживанням електроенергії за
допомогою
інфраструктури «розумних
мереж»
Інвестиційний імпульс для
економічного зростання з
наступним підтриманням його
усталених темпів для
комплексного розв’язання
проблем соціально-економічного
розвитку

Джерело: складено автором.
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1994–2018

2015
2019
2011–2019

Слід враховувати, що в широкому сенсі кліматичні зміни відображають
лише частину ризиків для економічного зростання і розвитку, для життя і
здоров’я людей. Про це свідчать прийняті світовою спільнотою цілі сталого
розвитку, які, крім заходів з боротьби зі змінами клімату та їх наслідками,
долучають ще 16 глобальних цілей, спрямованих на гармонізацію
економічної, соціальної та екологічної його складових. Проблема
кліматичних змін вимагає комплексного підходу до свого рішення на основі
досягнення і підтримки стійких темпів економічного зростання. В іншому
випадку благі наміри, пов’язані з прискоренням темпів декарбонізації
економіки, можуть обернутися зниженням конкурентоспроможності
національної економіки, а, отже і можливостей її успішної інтеграції до
світового співтовариства.
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ
ЕКСКЛЮЗИВНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Об’єктивними передумовами, або імперативами важливості й необхідності інституціональної інтеграції на сучасному етапі євроінтеграції визначені:
неможливіть системної інтеграції України та ЄС навіть у середньостроковій
перспективі і, отже, доцільність реалізації моделі структурної, зокрема
просторово-секторальної, інтеграції та інституціональної інтеграції як її форми
з неодмінною проблемною і програмною орієнтованістю інтегрованих інститутів, насамперед на подолання ексклюзивності регулювання і обумовленої
нею дисфункціональністю державного та регіонального управління, структурною дивергенцією соціально-економічної макросистеми України.
В доповнення до дивергенції між економіками різних країн, у тому числі
й України та ЄС, до структурної дивергенції ми відносимо – розбіжність (рух у
різних напрямках) розвитку елементів (об’єктів) національної макросистеми,
руйнування взаємозв’язків між ними, трансформування існуючих взаємозв’язків ланцюга «інститути держави – бізнес – особа» в екстрактивні, або, в
нашій країні, – в ексклюзивні політико-економічні інститути. Важливо
враховувати, що в українських умовах об’єктами, а в деяких випадках і
суб’єктами дивергенції виступають: регіони, міста, сільські поселення, територіальні громади; галузі, сектори, економічні агенти, сфери економіки та
суспільства, а також первинний елемент соціуму (людина, домашнє господарство). Відповідно, суб’єкти дивергенції – це державні органи управління,
економічні агенти, окремі громадяни, представники громадянського суспільства, а також політико-владні групи, які здійснюють ексклюзивне втручання в
систему управління.
Внаслідок розгортання та безпосередньої чи опосередкованої інституалізації
структурної дивергенції відбувається стратифікація населення за доходами,
ступенем легітимності власності, формування і закріплення інституту «розмитої
власності», виникнення і поширення імпліцитних зв’язків між елементами
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соціально-економічної макросистеми і породжувані цим дисфункціональність
управління макросистемою, руйнування її цілісності та посилення загроз
національній, у тому числі економічній, безпеці держави. В [1–4] ексклюзивність
регулювання соціально-економічного розвитку визначена нами як процес
виняткового (вибіркового) впливу регуляторних (управлінських) дій окремих
суб’єктів чи груп суб’єктів економічної, політичної діяльності на державні
інститути управління, що призводить до дисфункції управління. Сукупність
суб’єктів ексклюзивного регулювання включає як вітчизняних суб’єктів
економічної, політичної діяльності, так і суб’єктів інших країн з головною метою
функціонування – першочерговим задоволенням власних економічних інтересів у
безпосередній чи прихованій (для суб’єктів політичної діяльності) формах. До
суб’єктів політичної діяльності відносяться й представники органів державного
управління різних рівнів ієрархії при неодмінному домінуванні власних
економічних інтересів та інтересів крайніх бенефіціарів, яких вони представляють
у органах влади, політичних партіях, організаціях, асоціаціях тощо.
Наразі склалася істотна і загрозлива для безпеки національного розвитку
суб’єктно-об’єктна і функціональна невизначеність та непрозорість процесу
ексклюзивного регулювання. Тобто немає і не може бути чіткого і публічного
окреслення суб’єктів, їхніх інтересів та форм і методів ексклюзивних
регуляторних впливів на управління державою. Домінантою сутнісної характеристики ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку, у
тому числі й державного управління, є дисгармонійність цілей і завдань, які
досягаються і вирішуються суб’єктами ексклюзивного регулювання, з цільовими функціями і завданнями розвитку національної соціально-економічної макросистеми. Істотна амбівалентність властива й впливу результатів економічної
діяльності в середньо- і довгостроковій перспективі на безпеку розвитку держави, її зовнішньоекономічну, демографічну, інтелектуальну, науково-технологічну, екологічну, фінансово-інвестиційну і, навіть, військово-економічну
компоненти. Узагальнення наукових публікацій показує неможливість ідентифікації існуючою статистикою ступеня ексклюзивного втручання та його
наслідків. У дослідженні припускається, що причиною і водночас наслідком
ексклюзивного втручання є поширення корупції і тіньової економіки. Наголосимо, що на регіональному і секторальному рівнях ієрархії управління наразі
відсутні індикатори їх оцінювання, можливо, за винятком пропонованих
Transparency International Україна методологічних підходів до аналізу
підзвітності і прозорості місцевої влади на основі експертних оцінок. Тому з
використанням методу огортаючих даних (Data envelopment analysis, DEA)
визначена ефективність використання «вхідних» параметрів економічного
потенціалу регіонів України для максимізації «виходу». Як «вхідні» показники
використано дані про: обсяги капітальних інвестицій; обсяги прямих іноземних
інвестицій; середньомісячну номінальну заробітну плату; витрати операційної
діяльності підприємств; витрати на інноваційну діяльність; середньомісячну
номінальну зарплату працівників сільського господарства та промисловості;
кількість економічно активного населення; кількість зайнятих у промисловості.
«Вихідними» параметрами визначено: обсяги реалізованої продукції у розра43

хунку на одну особу; обсяги експорту у розрахунку на одного зайнятого; внески на соціальне страхування у розрахунку на одного працівника; власні доходи
загального фонду місцевих бюджетів; обсяги ВРП на одну особу; частка збиткових підприємств; фінансові результати підприємств до оподаткування; поточні податки на доходи, майно та інші поточні трансферти, а також міграційний приріст населення у регіонах. Нижче ми зупинимося на взаємозв’язку
«вхідних» параметрів регіонального потенціалу з такими показниками «виходу», як: y8 – обсяги експорту в розрахунку на одну особу (реальна конкурентоспроможність підприємств регіону) та y9 – внески на соціальне страхування, які
найбільш точно відображають господарську діяльність в офіційному секторі.
Результати дослідження (рис. 1, 2) показують неефективне використання
економічного потенціалу регіонів в аспекті реальної конкурентоспроможності
та господарської діяльності в офіційній економіці (для понад половини
областей значення коефіцієнта ефективності більше за одиницю). Тобто
опосередковано це відображає наслідки ексклюзивного втручання у формі
тіньової діяльності та корупції.

Рис. 1. Коефіцієнт ефективності (вихідний параметр – обсяги експорту на
одну особу, дол. США)
Джерело: розраховано за даними Держстату України.

Рис. 2. Коефіцієнт ефективності (вихідний параметр – внески на соціальне
страхування на одну особу, грн)
Джерело: розраховано за даними Держстату України.
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Не зупиняючись детально на причинах та наслідках ексклюзивності та
дивергенції, наголосимо на першочерговості реалізації в моделі структурної
євроінтеграції саме інституціональної інтеграції, концептуальні засади якої
включають узгодження з Планом дій Кабінету Міністрів України з
імплементації вимог Угоди про асоціацію та доповненнями до Угоди;
розроблення і реалізацію пілотних масштабних програм (проєктів) у межах
Державної стратегії регіонального розвитку на 2020–2027 рр., міждержавних
угод стратегічного партнерства та сусідства; реалізацію таких масштабних
міжнародних пілотних програм (проєктів), як науково-технологічний парк
«Правий берег» (м. Запоріжжя); агротехнопарк (м.Біла Церква); науковотехнологічний парк креативної індустрії та цифрової економіки (м. Переяслав);
спеціальна економічна зона формування і розвитку інфраструктури
інноваційно-інвестиційної діяльності (м. Львів). Звернемо увагу на пілотний,
демонстраційний, проблемно-орієнтований і міжнародний характер наведених
програм. Для прикладу, передумови та завдання створення міжнародного
науково-технологічного парку «Правий берег» (м. Запоріжжя) включають:
концентрацію «старопромислових» галузей III–IV технологічних укладів;
екологозагрозливий стан розвитку міста з ознаками депресивності і
демографічної кризи (приріст чисельності населення досягав: -5, 2%); значний
науково-виробничий потенціал, зокрема в Дніпровському і Хортицькому
районах функціонувало 10 машинобудівних підприємств, чотири науковопроєктні організації, шість вищих і середніх професійних освітніх
закладів. Створення технопарку передбачає досягнення вирішення проблемно і
програмно орієнтованих цілей і завдань: реіндустріалізації промисловості,
зокрема машинобудівельних підприємств у цих районах; відновлення науковоприкладних досліджень та виробництв військово-економічного та медикоекологічного секторів; розбудову цифрової інфраструктури та здійснення
цифрових трансформацій у пріоритетних секторах економіки; стимулювання
поетапної легалізації ІТ-сфери; формування фінансової інфраструктури
інноваційно-інвестиційної діяльності в науково-освітній сфері, охороні
здоров’я та довкілля; легалізацію сектора комерційних послуг.
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УКРАЇНА: ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ ВІДНОСИН З
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ І ВИШЕГРАДСЬКОЮ ЧЕТВІРКОЮ
Серед цілей, які визначені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС,
зазначено доцільність «сприяти поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись
на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи
зв’язок України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах» [1]. У
цьому контексті особливого значення набирає розвиток відносин України з
країнами Вишеградської четвірки як природними сусідами. Це відповідає і
політиці сусідства та політиці Східного партнерства, які проголошені та
реалізуються Європейським Союзом уже понад десять років. В економічному
контексті Східне партнерство для України включає поглиблення інтеграції, що
насамперед має відбуватися на географічному просторі країн-сусідів.
Євроінтеграційний контекст для України розвивається насамперед у
напрямі пошуку таких інституційних форм, які спроможні забезпечити
системне підпорядкування всіх процесів імплементації європейських цінностей.
До такого висновку можна дійти з огляду на те, що проголошена у 2003 році
Європейською Комісією у зверненні «Ширша Європа» європейська політика
сусідства для України не зумовила бажаної конвергенції.
Для України важливим є те, що Європейський Союз, як і раніше, має
зацікавленість у збереженні Східного партнерства на високому рівні. У спільній
заяві міністрів закордонних справ Вишеградської групи з нагоди десятиріччя
Східного партнерства «важливість підтримання Східного партнерства на
високому рівні в порядку денному ЄС підкреслила та підтвердила взаємний
інтерес продовжувати цю унікальну політику європейського сусідства,
засновану на спільних фундаментальних цінностях та спільній прихильності
принципам міжнародного права, правах людини та демократії, верховенстві
права, підзвітності та належному управлінні, сталому розвитку та ринковій
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економіці. Основною метою програми залишається політична асоціація та
економічна інтеграція східних партнерів з ЄС» [2].
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні напрямів партнерської
співпраці України з країнами Європейського Союзу, особливо з країнами
Вишеградської четвірки у контексті політики Східного партнерства.
Сучасні тренди світової економіки мають глобальний характер і
розвиваються на ідеях світової та європейської інтеграції. Проте чинник
територіальності не втратив свого значення. Він чинить вплив на співпрацю
практично в усіх важливих аспектах – політичному, економічному, науковотехнічному, екологічному і військовому. З огляду на це в політиці європейської
інтеграції партнерство із сусідами є і залишиться важливою складовою. Мало
того, це однаково важливе для всіх сторін.
Сусідами України першого порядку у Центрально-Східній Європі є
країни Вишеградської четвірки. Наразі співпраця України з цим угрупуванням
переважно обмежується трансформаційними акціями у сфері імплементації
досвіду вступу в ЄС для процесів розроблення політики реформ, орієнтованих
на євроінтеграцію. Водночас реальної інтеграції з сусідніми економіками
практично не відбувається. Про це свідчить географічна структура зовнішньої
торгівлі України товарами на світовому ринку і, зокрема, з країнами V4. Так, її
питома вага до країн V4 у загальному експорті товарів у 2018 р. становила
14,04%. Проте майже половина обсягу експорту товарів V4 припадає на
Польщу. Стосовно ж до Угорщини (3,48%), Чехії (1,85%) та Словаччини
(1,83%) він незначний. Питома вага імпорту України з країн V4 іще менша
(табл. 1).
Таблиця 1
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України з ЄС та
країнами V4 у 2018 р.
Країна

Експорт

Імпорт

%у
зовнішній
тис. дол.
торгівлі
США
України
47334987,0
57187578,0
З них з країнами Вишеградської четвірки
3257248,5
6,89
3641921,5
863926,4
1,83
525879,4
1646045,9
3,48
1260239,9
878035,7
1,85
1034786,6
6645256,5
14,04
6462827,4
тис. дол.
США

Усього Україна
Польща
Словаччина
Угорщина
Чехія
Усього V4

Сальдо,
тис. дол.
США

%у
зовнішній
торгівлі
України
-

–9852591,

6,37
0,92
2,20
1,81
11,30

–384673,0
338047,0
385806,1
–384673,0
-45492,9

Джерело: сформовано авторами за даними Держстату України [3].

Відсутність тісних економічних зв’язків України із країнами
Вишеградської групи стає фактором, який призводить до обмеження
інтеграційних процесів сферою технічного консультуванням у проведенні
політики реформ. Хоча це і сприяє геополітичному та геоекономічному
розвитку країни, однак не перетворюється на чинник безпосереднього розвитку
міждержавних економічних відносин.
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Отже, політика Східного партнерства повинна мати два зрізи:
загальноєвропейський і національний. На загальноєвропейському рівні
визначатимуться спільні для всіх країн-сусідів умови: форми співпраці,
інституційні системи, фінансування тощо. Водночас для кожної країни-сусіда
має розроблятися конкретизована стратегія співпраці, яка в економічній сфері
буде зорієнтована на включення країни в центрально-східну систему
промислової кооперації і спільного підприємництва, а через неї також в
європейську та світову систему виробництва та обміну. Певні запозичення для
цього можна здійснити з таких об’єднань, як Енергетична хартія, Єдине
європейське небо. Переваги такої організації розподілу і кооперації праці
полягають у створенні сприятливих умов ефективнішого використання
людських і природних ресурсів у територіальному просторі ЦентральноСхідної Європи. Міждержавна координація цих процесів головною метою
матиме зростання добробуту населення кожної країни за умов надання
пріоритетності політиці конвергенції.
Включення України в систему інтеграційних економічних процесів
Центрально-Східної Європи найбільш ефективно відбувається в енергетичній
сфері. Близько третини газових потреб України задовольняєтеся завдяки
збільшенню реверсу газу зі Словаччини [4]. Водночас обговорюється ідея
створення газового хабу в Центральній Європі, яка підтримується
Словаччиною, Польщею, Чехією та Україною. Хоча її втілення гальмується
через відсутність єдності у позиціях партнерів щодо гуманітарних питань,
зокрема угорської сторони щодо етнічної політики. Попри це, прагматичні
інтереси мають зумовити рішення на користь економічних і
загальнополітичних викликів, адже домінує спільне розуміння ризиків, які несе
«Північний потік-2» [5].
Стосовно країн Східного партнерства та ЄС в цілому і V4 зокрема
розвивається підхід, який визначають як всеохоплюючий (inclusive). Він
особливо важливий в питаннях євроінтеграції України як великої європейської
держави за територією, населенням і природними ресурсами. Для України
особливо важливо реалізувати «глибоке галузеве партнерство з підготовленими
та зацікавленими партнерами» [6].
Визначення структури інтеграційних процесів при галузевому підході
потребує певного ранжування пріоритетів, які спроможні сформувати
збалансовану стратегічну концепцію розвитку економіки України, ув’язану з
цілями і завданнями щодо європейської інтеграції та акумуляцією матеріальних
і фінансових ресурсів. При цьому варто повною мірою скористатися позицією
V4 в питаннях Східного партнерства. У цьому контексті важливого значення
набуває «Спільна заява Вишеградської четвірки щодо Східного партнерства», у
якій зазначається, що «ЄС та східні партнери повинні зробити сміливі кроки
для збільшення та вдосконалення своїх зв’язків, транспорту та
інфраструктурних основ заради майбутнього економічного успіху» (The
Visegrad Group , 2020).
Завдання, пов’язанні з євроінтеграційним проєктом України, вирішуються
в умовах наявності застарілої інфраструктури. Вона слугує найбільшим
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гальмом для їх виконання, через що розбудова якісної інфраструктури набуває
першочергового значення. Певною мірою вона створюється Україною у рамках
національного проєкту 2020 року «Велике будівництво». У ньому передбачені
на 2020 рік будівництво чи реконструкція 6,5 тис. км доріг, 142 шкіл, 117
дитсадків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 медичних
амбулаторій, 122 спорткомплексів по всій країні [7].
Започаткування національного інфраструктурного проєкту наразі
спрямовано на усунення так званих найвужчих місць. При його продовженні
варто виокремити такі цілі, досягнення яких прискорює європейськість країни.
З огляду на те, що рішенням Європейської Комісії Україна включена до
Транс’європейської опорної транспортної мереж (TEN-T), їй належить
проявити себе ефективним. учасником розбудови стратегічного транспортного
коридору у сполученні Європа – Азія. У рамках таких інвестицій доцільно, поперше, у пріоритетному порядку розвивати транспортно-логістичну систему
ЄС, тому що карта опорної мережі TEN-T у країнах Східного партнерства вже
схвалена Європейською Комісією. По-друге, для цього транспортного коридору
варто акумулювати зусилля на розробці високошвидкісної залізничної лінії як
для пасажирських, так і – в кінцевому підсумку – вантажних послуг, повністю
сумісних зі звичайною залізничною мережею. Такий підхід програмується
країнами V4 і, відповідно, він повинен забезпечити цілковиту інтеграцію
українських залізничних шляхів як в Європу, так і в Азію [8]. Ефективність
цього проєкту у тому, що він має потенціал забезпечення майбутнього
економічного успіху через поступове розширення доступу до Єдиного ринку
ЄС і ринку азійських країн.
Процеси європейської і світової економічної інтеграції України не
набувають тих темпів, які мали нові члени ЄС, значною мірою через те, що
країна не створила відповідного бізнес-клімату для залучення прямих
інвестицій. Особливо це стосується відносин з Чехією, Угорщиною, Польщею і
Словаччиною (див. табл. 2), які об’єктивно повинні мати до цього інтерес через
наявність в Україні великого порівняно з ними просторового. людського і
природного потенціалу, що є суттєвим для прийняття інвесторами рішень на
користь здійснення прямих інвестицій. З огляду на це законодавчими органами
України мають бути розроблені фінансово-економічні та організаційні
інструменти, які допоможуть перетворити використання конкурентних переваг
України на вигідні.
Відродження автомобільної галузі України як стратегічний напрям
партнерства і економічного зростання.
Розвиток автомобільної промисловості України у роки незалежності.
Автомобільна промисловість України розвивалася впродовж 90-х і першого
десятиліття 2000-х років як пріоритетний напрям, який забезпечував
розв’язання соціальних, економічних, екологічних і науково-технічних проблем
в умовах становлення ринкової економіки. У галузі було створено близько 90
тис. робочих місць і така сама чисельність працівників було залучено в суміжні
з нею сфери виробництва. Після здобуття незалежності Україна мала чотири
заводи з виробництва автомобілів, зокрема легкових (Запорізький і Луцький),
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вантажівок (Кременчуцький) і автобусів (Львівський), та понад 60 підприємств,
які випускали компоненти.
Таблиця 2
Прямі інвестиції в Україну у 2019 році, млн дол. США
Країна

Усього
Чехія
Угорщина
Польща
Словаччина

Прямі
інвестиці
ї (усього)
(2+5)

Інструмент
и участі в
капіталі
(3+4)

5860,4
451,6
4,7
190,6
210,3
46,0

4909,1
425,8
9,4
189,1
193,7
33,6

Інструменти
участі в капіталі,
крім
реінвестування
доходів
1658,8
171,3
1,6
91,6
77,1
1,0

Реінвестування
доходів
3250,3
237,4
10,8
97,6
116,6
32,6

Боргові
інструменти
951,4
35,2
4,7
1,5
16,6
12,4

Джерело: розроблено авторами за даними: Прямі інвестиції в Україну / Національний банк України.
URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5

Зміни в автомобільній промисловості, що відбувалися після отримання
Україною незалежності, тобто після 1991 року, головним чином відбувалися
через відносини з РФ. В Україні здійснювалося складання мікроавтобусів
«Богдан» у Черкасах і автомобілів «Волга» в Іллічівську (нині Чорноморськ),
малотоннажних автомобілів «Газель» – у Сімферополі та Лубнах. Ці російські
моделі автомобілів поступалися за своєю конкурентоспроможністю західним
маркам і їх виробництво поглибило відставання українського автопрому в
науково-технічному та інноваційному сенсі.
Успішним, хоча й тимчасово, стало лише будівництво заводу «Єврокар»
(Eurocar) для виробництва автомобілів марок VW Group під Ужгородом за два
кілометри від кордону зі Словаччиною та Угорщиною, де знаходяться
глобальні виробники автокомпонентів. У контексті політики Східного
партнерства для оснащення підприємства було надано обладнання кращих
європейських виробників Transsystem (Польща), Chropynska Strojirna (Чехія),
EISENMANN (Німеччина) та інших. Інноваційність «Єврокару» проявилася
також в унікальності програмного забезпечення і технологічних нововведень
щодо забезпечення гнучкості виробничих процесів. Проте підприємство
спромоглося досягнути лише мінімальної рентабельності переважно через
обмеженість замовлень 10 000 автомобілями, хоча проєкт заводу орієнтувався
на 50 000–100 000 автомобілів. Помилкою засновників фірми стала ставка на
ринок Росії, який в умовах України є проблематичним з політичних причин.
Автомобільна промисловість України з початку 2000-х років мала
тенденцію до зростання обсягів. У 2008 році вироблено 423 127 автомобілів, що
стало найвищим досягненням. З 2009 року тенденція змінилася до щорічного
падіння. Спочатку причиною сталася світова криза 2008–2009 років. У 2019
році обсяг виробництва становив 7265 одиниць, які було виготовлено
переважно на заводі «Єврокар» (табл. 3). До цього додався вступ України до
Світової організації торгівлі і прийняття її умов щодо зменшення ввізних мит
на іномарки з 25% до 10% та відмова від низки преференцій для вітчизняних
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виробників. Одночасно поширилися нелегальні схеми імпорту авто із
іноземною реєстрацією. Пізніше на падінні виробництва позначилася низька
конкурентоспроможність українських автомобілів на західних ринках.
Синхронно Росія вела торговельну війну з Україною на східних ринках.
Поширеними методами були зупинка автовозів, заборона транзиту до
Казахстану, перекриття транзитних маршрутів на ринки Середньої Азії та
Кавказу.
Таблиця 3
Виробництво автомобілів і комерційного транспорту
в Україні у 2000–2019 р
Роки

Автомобілі

2019
2018
2017
2016
2015
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

6254
5660
7296
4340
5654
75261
65646
400799
380061
274860
196722
179098
103000
50393
24995
18124
10136

Комерційний
транспорт
1011
963
2296
924
2590
7872
3649
22328
22530
20400
19037
7792
4890
3380
6829
13121
9044

Разом
7265
6623
9542
5264
8244
83133
69295
423127
402591
295265
215759
186890
107890
53773
31824
31255
19180

Загальна зміна,
%
9,7
-22,9
81,2
-36,1
-71,3
20,06
-83,6
5,1
39,7
36,8
15,4
73,2
100,6
69,0
1,8
63,0

Джерело: складено за International Organization of Motor Vehicle Manufacturers.

Пріоритетні концептуальні складові відродження автомобільної
промисловості. Криза призвела автомобільну промисловість України до такого
стану, який можна оцінити як наближення до нульового рівня. Відтак, є
підстави ставити завдання про відродження галузі, бо країна з площею 607 тис.
км2 і населенням, чисельність якого перевищує 40 млн осіб, не має існувати без
власної автомобільної промисловості.
Постановку проблеми про відродження автомобільної промисловості не
слід розуміти як модернізацію чи оновлення підприємств, які збанкрутували.
Завдання має полягати у заснуванні сучасних виробництв корпоративними і
приватними власниками останніх науково-технічних досягнень в автомобільній
галузі. Зрозуміло, що останні ставитимуть високі умови, на які держава
повинна в основному погодитися. Можна наперед стверджувати, що для
останніх пріоритетною вимогою буде проведення радикальних реформ судової
системи й антикорупційні заходів, що забезпечить безпеку їхнього бізнесу. Як
зазначає В.П.Приходько , «безпекоємні» інвестиції створюють можливість
«здійснювати капітальні вкладення і виробничі нагромадження на рівні, який
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гарантує достатні темпи розширеного відтворення, технологічного
переозброєння і реструктуризації економіки, що прямо збільшує потенціал
захисту економічних інтересів від загроз різного походження» [9]. Створення
механізму безпеки інвестицій з огляду на масштаб проєкту є складовою
отримання ефекту залучення головним інвестором виробників-суміжників.
Проведення масштабної трансформації в економіці із залученням
інвесторів – лідерів світового ринку передбачає здійснення заходів щодо
досягнення високих позицій щодо легкості ведення бізнесу. Оскільки цей
показник слугує орієнтиром прийняття позитивних рішень щодо вибору країни
для капіталовкладень. Теоретично він розглядається як провісник соціальноекономічного багатства країн [10]. Для України покращення умов
підприємництва відіграє особливо важливу роль, тому що за час складання
Світовим банком індексу легкості ведення бізнесу (Ease of Doing Business Index)
з 2006 року, вона жодного разу не посідала місця у першій сотні країн. Проте у
2020 році у цьому сенсі відбулося значне покращення – Україна піднялася в
рейтингу на 64-ту сходинку. Тепер є підстави закріпитися у першій сотні і
продовжувати подальше підвищення рейтингу.
Глобальна конкуренція на старті процесів відродження автомобільної
промисловості України. Світова автомобільна промисловість нині стоїть на
порозі змін революційного значення. За оцінками експертів, до 2025 року
традиційні автовиробники та постачальники мають переорієнтуватися на
виклики глобальних трендів електромобільності та суттєво збільшити
інвестиції у трансформацію своїх бізнес-моделей. Побіжно на ринок
виходитимуть нові конкуренти з новим мисленням та ідеями. Це при тому, що,
відповідно до очікувань, до 2030 року понад 55% нових автомобілів можуть
бути повністю електрифікованими, а загалом 95% продажів становитимуть нові
транспортні засоби, щонайменше частково електрифіклвані. Крім того, до 40%
пробігу по території Європи здійснюватимуться автономними транспортними
засобами (без водія автомобіля) [11].
Драйвери змін в автомобільній промисловості значною мірою зумовлює
молоде, добре технічно освічене покоління. Саме молодь має стати рушієм
розробок стійкіших і зручніших науково-технічних рішень. Їй доведеться
переосмислити всю систему економічних відносин у галузі, зосередившись не
на сфері виробництва, як це відбувалося з часів винаходу автомобіля і ще
продовжується нині, а на сфері використання транспортних засобів. З огляду на
мегатренди, вибір інноваційних напрямів матиме відправною точкою
індивідуалізацію, урбанізацію, штучний інтелект, мобільність, цифрову
культуру, співпрацю з іншими галузями, пропозиції додаткових товарів і
послуг. Зважаючи на такі тенденції прогнозується до 2030 року зменшення
європейського парку транспортних засобів з 280 млн до 200 млн одиниць [11].
Включення України у конкуренцію з діючими виробниками автомобілів
відбуватиметься в умовах, коли перехід наявних підприємств до нового виміру
не є простим завданням. У багатьох лідерів ринку, зокрема у країн
Вишеградської четвірки, виробничий цикл закінчується в 2023 році, що
ускладнює трансформаційний процес. Транснаціональні корпорації для нових
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інвестицій обирають ринки з дешевшою робочою силою. Є кілька економічних
досліджень, згідно з якими компанії розглядають можливість перевезення
виробництва до країн із більш дешевою робочою силою після того, як середня
заробітна плата в регіоні перевищить 1200 євро [12].
В умовах трансформації складається конкурентна ситуація, за якої
вартість робочої сили у країнах – членах Єврозони вища, ніж в інших країнах.
Це спонукає інвесторів відшукувати альтернативний варіант для інвестування.
Серед західних сусідів України така кон’юнктура складається у Вишеградській
четвірці. В угрупуванні Словаччина, що єдина є членом Єврозони, має вищі
зарплати у четвірці, через що у 2018 році програла конкуренцію із сусідньою
Угорщиною за будівництво нового заводу BMW. Водночас Будапешт виграв
замовлення на проведення досліджень для Jaguar Land Rover, попри те що у
2018 році фірма здала в експлуатацію єдиний європейський завод за межами
Великої Британії поблизу словацького міста Нітра. Синхронно у сусідній Чехії
BMW будує дослідницький центр для перевірки керування автономними
транспортними засобами. За оцінками Асоціації автомобілебудівельників
Словаччини (Automotive Industry Association of the Slovak Republic), країна
втратила конкурентоспроможність у регіоні Вишеградської четвірки і втрачає її
для країн Південної Європи [12].
Важливим фактором конкуренції в автомобільній промисловості у
нинішній час є фінансово-економічна готовність до початку трансформаційних
змін. Власникам діючих підприємств наразі невигідно перебудовувати свої
виробничі потужності на випуск електромобілів. Вони потребують лаг часу,
протягом якого можуть амортизуватися найдорожчі активи, а саме заводи з
випуску двигунів внутрішнього згорання і коробок передач. За таких умов
країни-аутсайдери мають очевидні конкурентні переваги – їм немає чого
втрачати. З огляду на це можна стверджувати, що Україна за умови входження
на її ринок сильного інвестора, зважаючи на фактор часу, має хороші шанси
стати автомобільною державою.
Отже, міжнародна конкуренція у галузі виробництва автомобілів
характеризується накопиченням достатнього науково-технічного потенціалу,
аби здійснити реструктуризацію на ринкових умовах. У змаганні за успіх на
ринку транспортних засобів мають шанси як нинішні лідери в автомобільному
бізнесі, так і аутсайдери. З огляду на велику затратоємність майбутніх
перетворень, їх успіх значною мірою залежатиме від зацікавленості та участі в
цьому урядів. Тут потрібно зауважити, що галузь виробництва автомобілів не є
лідером в інвестуванні в R&D. У Тор-10 компаній світу за витратами на R&D
входить лише Tesla Motors, витрати якої становлять 0,7 млрд дол. (ранг 10) при
витратах компанії Alphabet (ранг 1, Спеціалізація Software and internet) 12,3
млрд дол. На рівні компаній передумовою успіху стане вибір місця розміщення
виробництва на основі компетентної оцінки чинників просторового, людського,
сировинного та екологічного потенціалу. Остаточне рішення має прийматися з
урахуванням стану співпраці з урядами та органами місцевого самоврядування.
Шляхи відродження автомобільної промисловості України. Відродження
автомобільної промисловості – завдання загальнонаціонального значення на
53

десятиліття, адже воно принципово змінює структуру економіки і стратегію
конвергенції, впливає на соціальні інституції і розвиток суспільства.
Масштабність завдання з самого початку має забезпечуватися адаптованими
для нього законодавчими і урядовими акціями. Дуже показовим у цьому
контексті є досвід Польщі, яка у 2003 році увійшла в першу трійку країн, що
пропонують найкращі умови для розміщення заводів з виробництва
компонентів автомобільної галузі. Услід посилився приплив ПІІ і розвиток
резерву субпостачальників, а упродовж 2007–2009 років Польща стала другим
за величиною виробником автомобілів у Центральній і Східній Європі після
Чехії [13].
Саме центральні органи влади повинні ініціювати запрошення головного
інвестора. Доцільно залучити транснаціональну компанію, яка є власником
марки Топ-продажів на українському ринку, а саме TOYOTA, RENAULT,
SKODA, NISSAN, HYUNDAI, VOLKSWAGEN. Нормативні документи мають
регулювати виділення земельних ділянок під створення промислових зон
головному підприємству і виробникам деталей та напівфабрикатів.
Глобальний тренд трансформації автомобільної промисловості свідчить
про неможливість досягнення успіху без використання форм державноприватного партнерства. Так, Асоціація автомобільної промисловості
Словаччини звернулася до уряду, аби укласти Меморандум про
взаєморозуміння та співпрацю у створенні умов для сталого розвитку галузі.
Цей документ має сприяти підтримці конкурентоспроможності автомобільної
промисловості на довгострокову перспективу. Для України, що розвиває галузь
після падіння обсягів виробництва майже до нульового рівня, досягнення
успіху без тісної співпраці з центральними державними установами практично
неможливе.
Одночасно з вибором головного інвестора і модельного ряду автомобіля
необхідно буде визначитися з проєктом розподілу праці. Автомобільна галузь у
вузькому розумінні є складовою машинобудування. Проте її функціонування
потребує створення свого роду симбіозу машинобудування, електротехнічної та
хімічної промисловостей. Для забезпечення виробництва комплектуючими
головне підприємство має створити мережу з підприємств-суміжників і
глобальних постачальників. Зважаючи на світовий досвід, для цієї мети
створюється і розвивається співпраця з змалим і середнім бізнесом, фірми яких
переважно мають чисельність 25–50–100 працівників. Розвинена система
виробництва автомобілів має сотні суміжників. У Словаччині, наприклад, в
автомобільній галузі працюють близько 700 підприємств.
Створення підприємства з виробництва електромобілів потребуватиме
освоєння технології численних складових для нового типу продукції. Серед них
– автономні системи управління, альтернативні приводи, цифрова трансмісія
даних, системи гальмування, системи допомоги при утриманні смуги руху,
акумулятори середньої ємності, які заряджаються через рекуперацію під час
гальмування, батареї для плагін-гібридів.
Розподіл праці серед виробників автомобілів формує географічну
структуру автомобільної промисловості. З метою збалансованого і синхронного
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функціонування виробників створюється місцева, регіональна і глобальна
виробничі мережі. Однак, цей процес у системі розподілу праці не повинен
бути завершальним. Нині в реальній економіці дедалі більше уваги
приділяється глобальним мережам створення доданої вартості. Вони дають
можливість розподілити окремі виробничі операції між різними країнами світу,
що є засобом забезпечення високого рівня конкурентоспроможності [14]. Для
України це означає необхідність пошуку форм співпраці з країнами
Вишеградської четвірки. По-перше, вони є територіально найближчими
країнами Євросоюзу і, по-друге, – світовими лідерами на автомобільних
ринках. Формування міжнародних виробничих мереж і глобальних мереж
створення доданої вартості у Центральній і Східній Європі за участю України
може бути ефективним напрямом успішного і прискореного розвитку
автомобільної промисловості країни.
Висновки. Для розвитку процесів європейської економічної інтеграції
пріоритетне значення має співпраця з країнами Вишеградської четвірки.
Успішний розвиток її слугує підґрунтям для розширення зв’язків із країнами –
членами ЄС загалом. Водночас поглиблення інтеграційних процесів у сфері
економіки полегшує вирішення криз європейського проєкту, які часто
поєднуються з агресивною ревізіоністською політикою Росії в ЦентральноСхідній Європі.
Співпраця України і Вишеградської четвірки має переважно технічний
характер, орієнтований на надання консультацій у підготовці та проведенні
реформ. Проте ресурс економічної інтеграції використовується недостатньо.
Насамперед Україні слід підвищити активність у розбудові дорожньотранспортного проєкту TEN-T, аби покращити зв’язки з Європою і створити
передумови для продовження магістралей у азійському напрямі. Доцільно
реалізувати політику залучення інвестицій у формування сучасної виробничої
мережі на принципах Східного партнерства. Особливого значення має бути
надано автомобільній галузі, що може відіграти вирішальну роль у переході від
деіндустріалізації до індустріалізації країни на новітніх науково-технічних
ідеях, орієнтованих на майбутнє. Саме тому основою цього процесу має стати
електромобіль з різним рівнем автоматизації і цифровізації. Наслідком
всебічної і швидкої реорганізації автомобільного сектора стане поява нових
бізнес-моделей. Виробники і постачальники задля успішності на ринках
повинні запропонувати інновації, орієнтовані на споживача.
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Національниій інститут стратегічних досліджень, м. Київ
ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
У РАМКАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
Можливість максимального отримання фінансових ресурсів, як
зазначається в матеріалах щорічної конференції щодо побудови майбутнього
стратегічного передбачення ЄС, полягає у забезпеченні геополітичної, зеленої,
цифрової, соціальної та економічної стійкості [1]. Проте довгострокові
виклики, обумовлені такими мегатрендами, як зміна клімату, поява нових
технологій, прискорених коронокризою, обумовлюють нагальну потребу у
впровадженні інституційних змін у системі капіталізації активів, які спрямовані
на посилення дієвості фінансової системи загалом та здатності адаптуватися до
сучасних тенденцій розвитку світової економіки
Фінансова інклюзія розглядається нині як процес просування доступного,
вчасного та повноцінного доступу до широкого спектра фінансових продуктів і
послуг, поширення їхнього використання серед всіх прошарків суспільства
через впровадження існуючих та інноваційних підходів включно з фінансовою
обізнаністю та освітою.
Власне такий процес супроводжується скоординованими заходами країн
Східного партнерства у різних сферах – економічній, соціальній, політичній,
культурній у контексті нового бачення формування ефективної системи
фінансових послуг.
Глобальні рамки та керівні принципи країн G20 визначили архітектуру
глобального управління, щодо [2]:
– порядку денного сталого розвитку до 2030 року, що сприяє мобілізації
та капіталізації активів згідно з основними принципами;
– зміцнення міжнародної фінансової архітектури для забезпечення
стабільності криптоактивів та прискорення цифрової трансформації;
– зміни клімату та довкілля;
– інвестування інфраструктури;
– соціальної згуртованості та глобального врядування;
– розвитку малого та середнього бізнесу на основі новітніх фінансових
технологій тощо.
Відновлення економічного розвитку країн Східного партнерства та
доступу до широкого спектра фінансових продуктів і послуг після COVID-19
зосереджується на ролі «зелених» фінансів щодо творення сприятливих умов
для забезпечення економічного розвитку на довгостроковій основі. Розумне та
«зелене» відновлення й перезавантаження економічного розвитку після
пандемії розглядається як можливість у сприянні переходу до нової соціально57

економічної моделі, яка є нейтральною до клімату, стійкою та всеосяжною.
Досвід розвинених країн свідчить, що розвиток «зелених» фінансів визначає
можливості концентрації капіталу та його інвестування у пріоритетні напрями
для забезпечення конкурентоспроможності економіки на світових і
національних ринках.
Пріоритетними напрямками саміту «Зелений обрій та ключова роль
фінансів», проведеного Лондонською корпорацією в листопаді 2020 року за
підтримки Світового економічного форуму, визначені такі [3]:
– охорона навколишнього природного середовища та досягнення
нульової нейтральності вуглецю;
– фінансування енергетичного переходу;
– управління ризиками;
– формування інноваційної інфраструктури;
– фінансування стійкості.
Розробка та впровадження механізму для реалізації пріоритетних
напрямів, що відображають нові планетарні межі низьковуглецевого переходу
на основі цільових показників використання ресурсів, покладається на групу
великих міст країн – лідерів G20 (G20 Metropolitan Working Group). Власне,
йдеться насамперед про фінансову інклюзію щодо побудови життєво важливої
інфраструктури на основі впровадження інноваційних фінансових технологій
(FinTech) та криптоактивів (Crypto-Asset) для інтеграції екологічних, соціальних
та управлінських чинників (ESG у фінансову систему та пошуку балансу між
ними [4].
Формування довгострокових стратегічних цілей із низьким рівнем
парникових газів відіграють важливу роль у капіталізації ресурсів розвитку
держав і надають можливість інвесторам, пенсійним фондам та приватним
компаніям визначати, що відноситься до «зеленого» фінансування. Перехід до
декарбонізації планується забезпечити через ціноутворення вуглецю на основі
формування критичних даних територіальних громад та фінансування
інфраструктурних проєктів. Передбачається, що застосування інтегрованого
підходу до розвитку якісної інфраструктури в майбутньому може суттєво
збільшити податкові надходження на основі багаторівневого управління,
високих стандартів якості, проєктування та мобілізації ресурсів на
муніципальному, регіональному та національному рівнях.
З ініціативою щодо загального набору показників для стійкої
інфраструктури нині виступає Банк багатостороннього розвитку (Multilateral
Development Bank, MDB) [5] в рамках проєкту G20-OECD «Інновації,
стандартизація та збір даних» [6]. Власний капітал, яким володіють
інфраструктурні компанії, розглядається як глобальний клас активів. Такі
компанії класифікуються згідно з глобальним стандартом класифікації
компаній з інфраструктури (Global Infrastructure Company Classification
Standard, TICCS®), створеного EDHECinfra для визначення вартості та
сумісності інвестицій з іншими стандартними схемами класифікації.
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Цьому сприяють стандарти ефективності Міжнародної фінансової
корпорації (International Finance Corporation IFC), спрямовані на оцінювання
екологічного та соціального управління ризиками.
Еталонним набором стандартів для фінансових установ, що
застосовуються до інфраструктурних проєктів, та надання рекомендацій щодо
екологічних та соціальних ризиків слугують принципи екватора (Equator
Principles Financial Institution, EPFI) [7]. Окрім того, міжнародною мережею
інвесторів, що підтримується Організацією Об’єднаних Націй, впроваджуються
принципи відповідального інвестування (Principles for Responsible Investment,
PRI), на основі яких оцінюють ринкову вартість забруднюючих секторів та
стимулюють відновлення економіки. За оцінками Міжнародного енергетичного
агентства, лише цифровізація енергетичного переходу до чистої нульової
економіки до 2040 р. дозволить вивільнити понад 25 трлн дол.. США.
Такий підхід вимагає запровадження в країнах Східного партнерства
таксономії як частини плану Європейської Комісії із стійкого фінансування,
спрямованого на переорієнтацію капіталу, наприклад, зміни випуску «зелених»
облігацій, або розподілу активів відповідно до стратегічних цілей.
Список використаних джерел
1. How the G20 can advance sustainable and digital investment. URL:
https://www.g20-insights.org/policy_briefs/how-the-g20-can-advance-sustainableand-digital-investment/
3. The Green Horizon Summit: Тhe Pivotal Role of Finance. URL:
https://www.weforum.org/events/green-horizon-summit-the-pivotal-role-of-finance2020
4. FinTech and Market Structure in Financial Services: Market Developments
and Potential Financial Stability Implications. URL: https://analystprep.com/studynotes/frm/part-2/current-issues-in-financial-markets/fintech-and-market-structure-infinancial-services-market-developments-and-potential-financial-stabilityimplications/
5. MDB Infrastructure Cooperation Platform: A Common Set of Aligned Su.
URL:
https://publications.iadb.org/en/mdb-infrastructure-cooperation-platformcommon-set-aligned-sustainable-infrastructure-indicators stainable Infrastructure
Indicators (SII)
6. Innovation, Standardization and Data Collection for Long Term Investment
OECD Workshop on Data Collection for Long-term Investment – November 2018 –
Summary record. URL: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/OECDWorkshop-on-Data-Collection-Summary-2018.pdf\
7. Review of the Equator Principles – EP4. URL: https://equator-p T20
Summit. Communique. . URL.: https://t20japan.org/wp-content/uploads/2019/05/t20japan-2019-communique-eng.pdf

59

І.О. ЛІЩИНСЬКИЙ,
д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки,
Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
М.В. ЛИЗУН,
д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки,
Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль
ПОЛІТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОГЕЗІЇ ЄС: ОРІЄНТИРИ ДЛЯ
РЕГІОНУ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА
Більшість держав Східного партнерства Європейського Союзу відносно
нещодавно перейшли до політики територіальної децентралізації. Попри певні
успіхи в цьому напрямі, викликом залишається забезпечення співпраці між
відносно
автономними
субєктами
територіальної
політики.
Саме
міжрегіональне співробітництво є основою політики когезії (згуртування), яку
проводить ЄС. Враховуючи зазначене, в цій роботі ми здійснимо огляд
політики когезії як орієнтира для розробки нового інструментарію
територіального розвитку країнами ЄС.
Протягом останніх двох десятиліть політика когезії ЄС є ключовою
європейською політикою та важливим фінансовим інструментом допомоги
більш відсталим регіонам ЄС. Витоки політики когезії можна спостерігати із
1986 р. (ратифікація Єдиного європейського акту [1]), коли питання співпраці
та економічного і соціального гуртування держав ЄС стали лейтмотивом
нормотворчого процесу. Але слід відмітити, що на цих ранніх етапах
територіальний вимір хоч і проявлявся у низці елементів (як, наприклад,
детермінація специфічних умов для відсталих регіонів), проте основний акцент
відводився питанням економічної і соціальної когезії. Як автономна комплексна
ціль територіальна когезія розглядається із 2009 р. після ратифікації
Лісабонської угоди [2] , у якій як стратегічний орієнтир зазначалося досягнення
загальної гармонізації та збалансованого розвитку території ЄС шляхом
скорочення нерівності між окремими регіонами та залучення найбільш
відсталих із них за соціально-економічними параметрами. Двома
основоположними принципами територіальної когезії з того часу стало
досягнення поліцентричного та збалансованого розвитку європейських регіонів.
За рік до Лісабонської угоди (2008 р.) Європейська Комісія опублікувала
«Зелену книгу територіальної когезії – Перетворення територіального
різноманіття на перевагу» [3]. Однак обидва документи не наводять чіткого
визначення політичного концепту територіальної когезії. У «Зеленій книзі»,
проте, зазначаються основні політичні орієнтири для збалансованого і
гармонійного розвитку:
1. Концентрація: подолання відмінностей у щільності;
2. Поєднані території: подолання географічної віддаленості;
3. Співпраця: подолання розбіжностей [3].
Розглядаючи імплементацію політики когезії, варто також загадати більш
ранній (2001 р.) «Другий звіт по когезії в ЄС» [4], який викликав дискусію про
60

доцільність впровадження автономної територіальної когезії. Основна ідея
Звіту полягала у необхідності стимулювання поліцентричного розвитку як
запоруки більш збалансованого розподілу економічної активності в ЄС – як
бенчмарку для порівняння при цьому брались орієнтири, закладені у
«Європейській перспективі просторового розвитку» (1999 р.) [5]. Вважається,
що саме після публікації Звіту політика територіальної когезії набула статусу
політичної парадигми «територіального розвитку ЄС» [6]. Дослідники та
практики відмічають також, що саме в цей час починає розширюватися
трактування категорійного поля територіальної когезії, включаючи такі
соціально-економічні елементи, як навколишнє середовище [7], «soft spaces»
просторового розвитку [8],
валоризація (індексація) територіального
капіталу [9] і, зрештою, окреслення необхідності більш просторово
збалансованого і сталого процесу зростання [10].
Одна із перших онтологічних моделей територіальної когезії
запропонована Р. Каманьї [11] (а також включена в проєкт ESPON 3.3 [12]) і
стала відома під назвами «модель текіли» або «економічно-соціальносередовищна тріада». Модель включає три компоненти територіальної когезії:
1. Територіальна ефективність – ресурсна ефективність (врахування
обмеженості
енергетичних,
земельних
і
природних
ресурсів);
конкурентоспроможність і привабливість локальних територій; внутрішня і
зовнішня доступність;
2. Територіальна якість – якість середовища для проживання та праці;
порівняльні життєві стандарти в розрізі територій; схожий доступ до публічних
послуг та знань;
3. Територіальна ідентичність – наявність соціального капіталу;
культурний спадок; здатність розвитку спільного бачення майбутнього;
креативність; конкурентні переваги кожної території [11].
«Модель текіли» територіальної когезії зображена на рис. 1. У рамках 3-х
координат і перетину 3-х секторальних площин моделі було запропоновано 26
індикаторів кількісної оцінки територіальної когезії. «Модель текіли» стала
фундаментом нового трактування концепції територіальної когезії порівняно із
постулатами більш ранніх стратегічних і нормативних документів.
Серед суттєвих доповнень моделі можна виокремити:
– усвідомлення ключової ролі території у економічному зростанні через
наголошення
на
територіальних
аспектах
конкурентоспроможності,
ефективності використання територіальних ресурсів і т. ін.;
– підкреслення важливості територіальних факторів для досягнення екорозвитку;
– висвітлення «територіальності» численних соціальних факторів, як,
наприклад, культура чи соціальний капітал, що відіграють важливу роль як для
сталого зростання, так і прямого задоволення людських потреб [13].
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Рис. 1. «Модель текіли» територіальної когезії
Джерело: авторська візуалізація за [11].

Інший підхід, запропонований Е. Медейросом (отримав назву «зірка»
територіальної когезії), розвивався на основі критичного аналізу «моделі
текіли» [14]. Зокрема автор зазначав, що «модель текіли» недостатньо акцентує
на визначальній ролі концепту поліцентричного розвитку і територіального
врядування; а також критикував уявлення про те, що територіальна
ефективність детермінується виключно стиком економічних і середовищних
індикаторів, без урахування соціальних та інституційних вимірів. У «моделі
зірки» Е. Медейрос виокремлював чотири складових елементи: поліцентризм,
територіальна співпраця (пізніше доповнена територіальним врядуванням [15]),
соціально-економічна когезія та сталість навколишнього середовища (рис. 2).
Відповідно до цієї моделі автор розглядає концепцію територіальної когезії як
«… процес промоції більш згуртованої та збалансованої території через: (1)
стимулювання зменшення соціально-економічних дисбалансів; (2) промоцію
сталості навколишнього середовища; (3) посилення та покращення процесів
територіальної співпраці / врядування; (4) формування більш поліцентричної
міської системи» [15].
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Рис. 2. «Зірка» територіальної когезії
Джерело: [15].

В усіх зазначених моделях піднімається чи не ключова ціль політичної
географії – ефективне поєднання необхідності «територіалізації» та зростаючої
важливості мережевих зв’язків (що, зрештою, може призводити до
«детериторіалізації»). Трактування феномена «територіалізація» може
охоплювати широкий спектр значень: від фізичної прив’язаності до певного
місця, локальної суверенності до соціального зобов’язання перед локацією [16],
тобто самоідентифікації себе із певною територією. Відповідно, розглядаючи
територіалізацію в контексті якісної характеристики окремого стратегічного
завдання, слід враховувати її ефекти для територіального розвитку і/або для
досягнення територіальної когезії [17].
Підсумовуючи короткий концептуальний огляд територіальної когезії,
можна зробити висновок, що першопочатково вона була своєрідною «надбудовою» до економічної та соціальної когезії. Однак аспект розвитку міст, а
також питання регенераційної політики, поступово виходять на передній план у
політичних програмах із територіальної когезії. Зазначені питання урбанізації
насамперед пов’язані із аспектами більш збалансованого та гармонійного
поширення міських поселень на заданій території. Відмітимо сильну конотацію
цього аспекту із параметром «поліцентричності», що «… стимулює регіони і
міста, які співпрацюють із сусідніми територіями, розвивати спільні сильні
сторони та виявляти потенційні ускладнення задля привнесення додаткової
вартості, яка не може бути досягнута окремими регіонами і містами в ізоляції»
[18].
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Варто відмітити, що імплементація політики територіальної когезії, як
інструменту поширення ролі міст, резонує із практичним втіленням концепції
«функціональних міських зон» (англ. «Functional Urban Areas»). Самі
функціональні міські зони можуть розглядатись як «… своєрідний басейн
ринку робочої сили чи приміська структура мобільності, що включає
урбанізаційну систему сусідніх міст і сіл, які економічно і соціально залежать
від міського центру» [19, c. 13] Сьогодні такі функціональні міські зони часто
переростають національні кордони, що породжує необхідність втілення
транскордонного адміністрування. Як бачимо, емпірична детермінація меж
існуючих функціональних міських зон відрізняється залежно від методології
проведення дослідження, однак їх спільним критерієм є асоціація із крупними
міськими агломераціями.
Держави Вишеградської четвірки (В4) мають багато схожого із членами
Східного партнерства. Спільна історія, подібні проблеми трансформації –
зазначені фактори сприятимуть перейняттю досвіду країн В4 у сфері
територіальної когезії. Так, на рис. 3 наведені функціональні міські зони в
країнах В4 [8].
Угорщина

Словаччина

Польща

Чехія

Рис. 3. Функціональні міські зони в країнах Вишеградської четвірки
Слід зауважити також і про важливість т. зв. Інтегрованих стратегій
сталого розвитку міст (англ. «Integrated Sustainable Urban Development
Strategies») у процесі імплементації політики територіальної когезії в ЄС. З
одного боку, такі стратегії підвищують потенціал досягнення сталості
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навколишнього середовища; а з іншого боку, за даними обґрунтування програм
Інтегрованих територіальних інвестицій ЄС, такі стратегії сприяють
оздоровленню процесів територіального врядування, оскільки дозволяють
локальним органам влади ініціювати ширші партнерства з іншими локальними
суб’єктами економіки і політики [10]. У цьому контексті можна навести
приклад Польщі, де програма Інтегрованих територіальних інвестицій
зарезервована виключно для регіональних адміністративних центрів та їх
функціональних зон [21].
Загалом Інтегровані стратегії сталого розвитку були впроваджені на
пан’європейському рівні в рамках Політики когезії на 2014–2020 рр. як
складова загальної трансформації політичної ідеології і практики на користь
застосування місцевого підходу (англ. «place-based approach») [22]. Як ми уже
зазначали раніше, після публікації Звіту Ф. Барки [23] місцевий підхід почав
домінувати над просторово-сліпим у європейській територіальній політиці,
включно із політикою когезії. Вважається, що інтегрований місцевий підхід
повинен опиратись на місцеві знання, капітал і контроль за ресурсами, а також
на локально розроблені стратегічні програми, що в сукупності дозволить
досягнути ендогенного зростання. Першим помітним кроком у цьому напрямі
було суттєве реформування Європейських структурних та інноваційних фондів
у 2013 р. із акцентом на міський розвиток [24]. Однак фінансове забезпечення
інтегрованого розвитку агломерацій і навколишніх територій здійснювалось
протягом усіх періодів втілення Політики когезії ЄС, хоч і не було таким
значним. Зокрема, серед більш ранніх інструментів у цьому напрямі можна
виокремити Ініціативу з міської спільноти (англ. «Urban Community Initiative»),
вперше запущену протягом 1994–1999 рр., продовжену в 2000–2006 рр. і
зрештою інтегровану із комплексом програм Інвестиції заради зростання і
робочих місць (англ. «Investment for Growth and Jobs») в 2007–2013 рр. Крім
того у рамках програми Європейська територіальна співпраця (англ. «Investment
for Growth and Jobs») у 2003 р. була заснована платформа URBACT, націлена в
основному на обмін знаннями щодо сталого інтегрованого розвитку міст,
бенчмаркінг найкращих практик та ініціацію процесу нетворкінгу між містами
Європи. Варто також згадати підхід LEADER, що існував із 1991 р. і був
важливим інструментом розвитку сільських територій, а із 2007 р. також почав
застосовуватись у рамках Європейського фонду мореплавства та рибальства
для підтримки сталого розвитку риболовних спільнот. Саме на основі
інструментарію LEADER було ініційовано програму Місцевий розвиток
керований громадою (англ. «Community-Led Local Development, CLLD») на
2014–2020 рр.
Імплементація Інтегрованих стратегій сталого розвитку міст протягом
програмного періоду 2014–2020 рр. відрізняється суттєвими змінами порівняно
із згаданими вище ранніми інструментами. По-перше, загальне фінансування
виділене на реалізацію інтегрованого місцевого підходу суттєво зросло і
становить близько 9% усього бюджету Політики когезії (31 млрд євро). Подруге, з’явилась регуляторна вимога запроваджувати інтегрований місцевий
підхід у містах. По-третє, інтегрований підхід отримав загальний широкий
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резонанс у суспільстві. По-четверте, значно більше інформації необхідно
опрацювати для імплементації інтегрованого місцевого підходу на
програмному рівні. По-п’яте, більше уваги приділяється дифузії інновацій
(наприклад, надання настанов, сценарні заходи, участь у міських мережах,
колегіальний peer-to-peer огляд тощо) [8].
Нещодавно було оголошено [25], що сталий та інтегрований розвиток
міських зон залишиться одним із пріоритетів на наступний довготерміновий
період Політики когезії ЄС 2021–2027 рр. При цьому під «сталістю»
розумітимуть зусилля, покликані вирішувати проблематику зміни клімату та
збереження навколишнього середовища (такими аспектами є розвиток зеленої
інфраструктури, зменшення викидів в атмосферу і т. ін. «Інтегрованість»
проявлятиметься у продовженні застосування інструментів, які підтвердили
свою ефективність протягом 2014–2020 рр. – стратегій Інтегрованого
територіального інвестування та Місцевого розвитку керованого громадою. Як
майбутній тренд була вказана також необхідність зменшення адміністративного
навантаження, а саме спрощення процесу імплементації фондових програм ЄС,
що відбуватиметься в рамках цільового орієнтиру «краще регулювання» [26].
Протягом останніх 20 років ЄС вдалось розробити свій «Acquis Urbain»
моделі втілення політики міського розвитку, що ґрунтується на наборі
інструментів та областей дій з високими рівнями взаємодоповнюваності та
системних ефектів. Манера, на основі якої ЄС прийшов до розуміння та
проєктування своїх політичних норм щодо міського життя, стає все більш
багатогалузевою, трансполітичною і націленою на узгодження втручання в
таких різноманітних сферах, як інфраструктура, мобільність, культура,
спадщина, економіка, зайнятість, енергетика, старіння, технології, бідність та
соціальне включення і багато інших [17]. Таким чином, зусилля щодо сприяння
територіальній згуртованості в ЄС, разом із фінансовими та іншими
інструментами, які її підтримували, повинні продовжувати робити акцент на
виконанні Міського порядку денного ЄС і переважно бути орієнтованим на
функціонування міст та міських систем з метою побудови на їх основі засад
регіонального розвитку територій.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що імплементація
багатоманітних територіальних інструментів країнами Східного партнерства
ЄС може сприяти генерації доданої вартості різними способами (більш
детально цей аспект розкривається у праці Феррі і співавторів [27]). Існують
підтвердження застосування інноваційної політики на різних рівнях
адміністрування, що проявляється у трьох основних формах: делегації
політичних завдань на локальний рівень, створення нових структур врядування
і посилення територіальної співпраці. Разом із тим ефективність інструментів
територіальної когезії значною мірою лімітується потенціалом внутрішніх
людських і креативних ресурсів, які часто є доволі обмеженими (особливо це
стосується локацій, які відносно нещодавно почали впроваджувати програми
територіальної когезії).

66

Подяка
Ця стаття підготовлена за підтримки програми Еразмус+
Європейського Союзу (модуль Жана Моне 612067-EPP-1-UA-EPPJMOMODULE «Європейська регіональна політика: баланс локальних, національних
та загальноєвропейських інтересів»). Проте підтримка Європейською
Комісією публікації цієї статті не є автоматичною підтримкою її змісту,
який відображає лише погляди автора. Комісія не несе відповідальності за
будь-яке використання інформації, що наведена в статті.
Список використаних джерел
1. Single European Act. 1986. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Axy0027
2. Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty
Establishing the European Community 2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT
3. Green paper on territorial cohesion. 2008. URL: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0616:FIN:EN:PDF
4. Second report on economic and social cohesion. 2001. URL:
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-informationreports/opinions/second-report-economic-and-social-cohesion
5.
European
spatial
development
perspective
(esdp).
URL:
https://www.eea.europa.eu/policy-documents/european-spatial-developmentperspective-esdp
6. Clifton J., Díaz-Fuentes D., Fernández-Gutiérrez M. Public infrastructure
services in the European Union: challenges for territorial cohesion. Regional Studies.
2016. Vol. 50, No. 2. P. 358–373.
7. The territorial dimension of environmental sustainability – potential
territorial indicators to support the environmental dimension of territorial cohesion.
2010. URL: https://www.eea.europa.eu/publications/the-territorial-dimension-ofenvironmental-sustainability
8. Ліщинський І.О. Політика територіальної когезії в контексті
регіональної безпеки ЄС. Журнал європейської економіки. 2019. Т. 18. № 4. С.
387–403.
9. Vanolo A. European spatial planning between competitiveness and
territorial cohesion: shadows of neo-liberalism. European Planning Studies. 2010.
Vol. 18, No. 8. P. 1301–1315.
10. González A., Daly G., Pinch P., [et al.] Indicators for spatial planning and
territorial cohesion: stakeholder-driven selection approach for improving usability at
regional and local levels. Regional Studies. 2015. Vol. 49, No. 9. P. 1588–1602.
11. Camagni R. The rationale for territorial cohesion: issues and possible
strategies. Pedrazzini L.(a cura di.) The Process of Territorial Cohesion in Europe.
Franco Angeli, Milano, 2006.
12. Camagni R. TEQUILA SIP ESPON 3.2. Interactive simulation package.
2006. URL: https://slideplayer.com/slide/7101921/
67

13. Bradley J.F.N., Zaucha J., Brodzicki T., [et al.]. Territorial cohesion: a
missing link between economic growth and welfare: lessons from Baltic Tiger.
Gdańsk: Uniwersytet Gdański, Katedra Makroekonomii, 2017.
14. Medeiros E. A coesão territorial nas NUTS iii de fronteira de Portugal
continental–a iniciativa interreg-a eo desenvolvimento regional. o caso da nut iii do
alentejo central. Tese de Mestrado, CEG, UL, Lisbon, 2005.
15. Medeiros E. Territorial cohesion: the urban dimension. 2019. URL:
https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=cXB_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=
PR5&dq=implementation+of+eu+territorial+agenda&ots=xKQ7kPyX9d&sig=8HXx
PPaNdHkAaGGamtv0qIar6k8&redir_esc=y#v=onepage&q=implementation%20of%
20eu%20territorial%20agenda&f=false
16. Warwick E.J.P. Defensible space as a mobile concept: the role of transfer
mechanisms and evidence in housing research, policy and practice. King’s College,
London, 2015.
17. Ліщинський І.О. Полюси та осі розвитку в контексті глокалізаційних
процесів: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2019. 364 с.
18. ESPON. Polycentric territorial structures and territorial cooperation. 2016.
URL:
https://www.espon.eu/topics-policy/publications/policy-briefs/polycentricterritorial-structures-and-territorial
19. URBACT III operational programme. European Regional Development
Fund
2014–2020.
URL:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/
programmes/2014-2020/czechia/2014tc16rfir003
20. Glinka K. Integrated territorial investment as instrument for managing
transport security in lower silesia’s largest cities. Zeszyty Naukowe.
Transport/Politechnika Śląska. 2017.
21. Kamrowska-Zaluska D., Obracht-Prondzynska H .Implementation of the
integrated territorial investments. Uncovering the Territorial Dimension of European
Union Cohesion Policy. Routledge, 2017. P. 114–126.
22. Zwet A. Van, Bachtler J., Ferry M., [et al.] Integrated territorial and urban
strategies-how are ESIF adding value in 2014-2020? 2017.
23. Barca F. Agenda for a reformed cohesion policy. European Communities,
2009.
24. Tosics I. Integrated territorial investment: a missed opportunity? EU
Cohesion Policy (Open Access). Routledge, 2016. P. 284–296.
25. European Commission. Proposal for a regulation of the European
Parliament and of the Council laying down common provisions on the European
regional development fund, the European Social Fund plus, the Cohesion Fund, and
the European maritime and fisheries fund and financial rules for those and for the
asylum and migration fund, the internal security fund and the border management and
visa
instrument.
2018.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
26. European Commission. Commission staff working document. executive
summary of the impact assessment. accompanying the document proposal for a
regulation of the European Parliament and of the Council establishing the connecting
Europe facility and repealing regulations (eu) no 1316/2013 and (eu) no 283/2014 /
68

European
Commission.
2018.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A313%3AFIN
27. Publications Office of the European Union Assessing the performance of
integrated territorial and urban strategies: challenges, emerging approaches and
options for the future. 2018. URL: https://publications.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/41d4bc2b-20f4-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-en

О.В. СОБКЕВИЧ,
д-р екон. наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу секторальної економіки центру
економічних і соціальних досліджень,
Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ
ВПЛИВ КОРОНАКРИЗИ НА РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ
У 2020 році у реальному секторі української економіки набули розвитку
кризові тенденції, спричинені впливом пандемії COVID-19. За підсумками 10
міс. 2020 р. падіння виробництва у промисловості становило 6,8%, сільському
господарстві – 14,2%, обсяги вантажних перевезень скоротились на 12,7% (без
урахування трубопровідного транспорту), пасажирських – на 39,8%.
Негативний вплив коронакризи на більшість секторів світової економіки,
за оцінками експертів, виявиться гіршим за ефект фінансово-економічної кризи
2008 р. [1], тому відновлення буде тривалішим та потребуватиме значно
більших ресурсів. Крім того, очікується скорочення споживання та
«охолодження» світової економіки. Так, за даними ОЕСР, у 2020 р. падіння
світового ВВП прогнозується на рівні 4,2% [2] порівняно із 2019 р., у якому
було зростання на 2,4% [3]. Найбільшу роль у цьому відіграватиме падіння
попиту в КНР, США та країнах єврозони, темпи зростання ВВП яких
становитимуть 1,8%, -3,8% та -7,9% відповідно.
Проявами коронакризи на реальний сектор економіки стали такі [4]:
– скорочення виробництва промислової продукції внаслідок погіршення
фінансового стану та зупинення підприємств (насамперед МСП);
– зниження попиту на основні позиції українського промислового
експорту;
– загострення інвестиційної кризи;
– звуження каналів реалізації продукції сільськогосподарськими
виробниками;
– банкрутство частини сільськогосподарських виробників, які займалися
виробництвом сезонної продукції;
– погіршення продовольчої безпеки держави;
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– зменшення обсягів перевезень пасажирів і вантажів, що безпосередньо
негативно вплинуло на прибутковість компаній, що працюють у транспортному
секторі;
– зниження кредитних рейтингів та здатності українських транспортних
компаній залучати інвестиції.
Незважаючи на зовнішні та внутрішні ризики і проблеми, у реальному
секторі економіки тривають глибокі структурні реформи, спрямовані на
подальшу європейську інтеграцію, підвищення ефективності й модернізацію
виробництв, стимулювання інвестиційно-інноваційних зрушень у різних
галузях, відкриття простору для підприємницьких ініціатив на селі і
покращення процесів управління земельними відносинами, розбудову
транспортної інфраструктури і зміцнення її конкурентоспроможності тощо.
Найважливішими здобутками зокрема стали:
– інституціалізація державної підтримки промисловості шляхом
утворення профільного міністерства, запуску інструментів екомодернізації
(ринку торгівлі квотами парникових газів), підтримки підприємництва
(кредитні програми) тощо;
– запровадження реформ у важливих для наповнення державного
бюджету промислових галузях – спиртовій (приватизація), тютюновій
(створення національного оператора на ринку тютюнових виробів) галузях у
напрямку детінізації та забезпечення прозорості;
– імплементація підходу смарт-спеціалізації у регіонах України, що
сприятиме випереджальному розвиткові найбільш конкурентоспроможних
видів діяльності у промисловості регіонів;
– створення законодавчого підґрунтя для запровадження ринкового обігу
земель сільськогосподарського призначення;
– поступова адаптація вітчизняного законодавства до європейських та
світових вимог виробництва та обігу сільськогосподарської продукції та
продуктів харчування;
– реалізація концесійних проєктів у портовій галузі (укладено угоди щодо
передачі ДП «Херсонський морський торговельний порт» та ДП «Стивідорна
компанія «Ольвія»« у концесію), що сприятиме модернізації морських портів;
– продовження курсу на лібералізацію повітряного сполучення, створення
конкурентних умов на ринку авіаційних перевезень;
– реформування системи управління автомобільними дорогами
загального користування;
– розділення господарських функцій і функцій державного управління на
залізничному транспорті, впровадження європейської вертикально-інтегрованої
моделі управління галуззю; оновлення рухомого складу залізничного
транспорту.
Реальний сектор потребує продовження розпочатих реформ і
прискорення модернізаційних зрушень у напрямі повноцінної реалізації його
інвестиційного, інноваційного, виробничого, ресурсного потенціалу і зміцнення
на цьому підґрунті конкурентоспроможності економіки, забезпечення
соціально-економічних умов життя населення, відповідних європейським
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стандартам. Це вимагає оновлення підходів державної політики щодо
стимулювання модернізації реального сектора на основі забезпечення
структурної збалансованості розвитку його галузей для цілей зростання на
інноваційних засадах, залучення та об’єднання зусиль усіх економічних агентів
та секторів економіки до процесу створення доданої вартості та справедливого
розподілу між ними прибутків.
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КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС
Україна обрала шлях на інтеграцію до Європейського Союзу, який є
одним із найбільших об’єднань та водночас одним із найбільших ринків світу.
Однак вимоги, які ставить ЄС до якості продукції українським компаніям,
задовольнити нелегко. Проте торговельно-економічне співробітництво для
України з ЄС є надзвичайно важливим, тому для поглиблення цього
співробітництва Україна повинна забезпечити якість і конкурентоспроможність
своїх товарів і послуг. Найбільш ефективним засобом в комплексі економічних
заходів щодо стимулювання зовнішньої торгівлі України є фінансове сприяння
держави вітчизняним експортерам, у тому числі із залученням коштів
державного бюджету, що передбачає використання механізмів кредитування
експорту, страхування експортних кредитів, надання державних гарантій.
Заходи щодо стимулювання експорту за рахунок коштів держбюджету повинні
відповідати нормам і вимогам СОТ, що визначають прийнятий у світовій
практиці порядок надання державної підтримки експорту, а також враховувати
узгоджені умови взаємодії України з цією світовою організацією [1].
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Для подальшого розвитку й удосконалення механізму фінансової
підтримки вітчизняних експортерів доцільно вивчити питання щодо
можливості кредитування за участю держави орієнтованих на експорт науководослідних
та
експериментальних
робіт,
освоєння
наукоємної
і
високотехнологічної продукції, закупівлі обладнання для розвитку експортного
виробництва, а також кредитування виробництва експортної продукції з
тривалим циклом виготовлення, включаючи закупівлю сировини і матеріалів,
які не виробляються в Україні. Зокрема, входження у європейський ринок
продовольства може стати одним із головних чинників перебудови аграрної
економіки України, виходу вітчизняної продукції на світові рівні якості [2].
Значення експорту продовольства як основного джерела валюти і фактора
стимулювання вітчизняного виробництва особливо зростає в умовах звуження
внутрішнього платоспроможного попиту (приблизно 39% ВВП України
реалізують на зовнішніх ринках) [3].
Маркетингова і логістична складова державної підтримки потребують від
держави менших витрат на підтримку експорту продовольчих товарів, ніж
фінансова складова [4]. Разом із тим важливість цих компонентів державної
підтримки не є меншою. Світовий досвід показує, що більшість країн, які
надають підтримку експорту продовольчих товарів на закордонні ринки,
активно використовують маркетингову і логістичну складові державної
підтримки [5]. Таким чином, активізація зовнішньоекономічних зв’язків
України з країнами ЄС є одним з інструментів урядової політики у вирішенні
першочергових завдань: підвищенні вітчизняної економіки, зростанні
добробуту населення, якості та рівня його життя та відкриває нові можливості
для економіки України [6].
Проаналізуємо сучасний стан торговельно-економічного співробітництва
Україна-ЄС. Відповідно до наявних статистичних даних (дані Держстату
України)) за 11 місяців (січня–листопада) 2017 року Європейський Союз
продовжував зміцнювати свої позиції ключового торговельного партнера
України. За цей період загальний обсяг торгівлі товарами між Україною та ЄС
становив 34745,969 млн дол. США. У січні–листопаді 2017 р. експорт товарів
до країн ЄС (28 країн) становив 15914,388 млн дол. США, що на 30,4%
перевищило показник за відповідний період попереднього року [7]. Імпорт
товарів з країн ЄС (28 країн) у січні–листопаді 2017 р. дорівнював 18831,581
млн дол. США, що на 22,8% перевищило показник за відповідний період
попереднього року (табл. 1). У двосторонній торгівлі зберігалося негативне
сальдо у розмірі 2917,193 млн дол. США [7]. Розрахуємо коефіцієнт експортноімпортної залежності зовнішньої торгівлі України товарами з країнами ЄС у
2017 році. Використаємо такі позначення: GRP – gross regional product, ВРП –
валовий регіональний продукт; EX R – загальний обсяг експорту регіону; IM R –
загальний обсяг імпорту регіону. Коефіцієнт експортної регіональної
залежності LR exs 

EX R
. Коефіцієнт
GRP

імпортної регіональної залежності LR ims 
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IM R
.
GRP

Таблиця 1
Торгівля товарами України з ЄС в січні–листопаді 2017 р.
Січень–
листопад
2016 р.
(млн дол. США)
ЗТО з ЄС
27535,318
Експорт до
12201,262
ЄС
Імпорт з ЄС
15334,056
Сальдо
з
-3132,794
ЄС

Січень–листопад
2017 р.
(млн дол.США)

Зміни, січень–листопад 2017/2016

34745,969
15914,388

млн дол. США
7210,651
3713,127

%
122.8
130.4

18831,581
-2917,193

1 794,2
-215,601

122,8
93,1

Джерело: складено за даними Держстату України.

Взагалі порогові значення індикаторів визначено в економічній
літературі, як LR exs  0,5 і LR ims  0,5 . Коефіцієнт покриття імпорту експортом
визначається, як

LR exs
 1 .Отже, можна поділити на кластери за кількісною
LR ims

ознакою коефіцієнту покриття імпорту експортом країни на 5 груп (табл. 2).
Таблиця 2
Поділ на кластери за кількісною ознакою коефіцієнту
покриття імпорту експортом зовнішньої торгівлі України товарами
з країнами ЄС у 2017 році
Kластери за кількісною ознакою коефіцієнту покриття імпорту експортом зовнішньої
торгівлі України товарами з країнами ЄС у 2017 році
А
R

L exs
 0,5
LR ims
Швеція
Франція
Фінляндія
Словенія
Німеччина
Люксембург
Ірландія

B
R

L exs
1
LR ims
Чехія
Хорватія
Польща
Литва
Данія
Греція
Велика Британія
Бельгія
0,5 

C

D

L exs
 1,5
LR ims
Угорщина
Словаччина
Латвія
Австрія

R

1

R

L exs
2
LR ims
Румунія
Італія
Естонія

1,5 

E
R

L exs
2
LR ims
Португалія (4,46)
Нідерланди (2,6)
Мальта (7,6)
Кіпр (3,88)
Іспанія (2,18)
Болгарія (2.26)

Джерело: розраховано автором.

Проаналізуємо торгівлю послугами України з ЄС протягом січня–
листопада 2017 р. Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС протягом січня–
листопада 2017 року становив 5832,6 млн дол. США. Протягом звітного періоду
обсяг експорту українських послуг у країни – члени ЄС становив 3329,6 млн дол.
США. Водночас обсяг імпорту послуг з ЄС становив 2503 млн дол.
США. Позитивне сальдо становило 826,6 млн дол. США. Основними партнерами
України в Європейському Союзі у торгівлі послугами протягом січня–листопада
2017 р. стали такі країни, як Велика Британія (здійснено торгівлю послугами з
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Україною на суму 1072,1 млн дол. США), Німеччина (892.6 млн дол. США),
Кіпр (493,3 млн дол. США), Польща (420,1 млн дол. США) та Нідерланди (279,4
млн дол. США).
Основними європейськими експортерами послуг в Україну були
Німеччина (479,8 млн дол. США), Велика Британія (499,3 млн дол. США), Кіпр
(225,5 млн дол. США) та Польща (145,1 млн дол. США) [7]. Головними
імпортерами українських послуг протягом січня–листопада 2017 р. стали Велика
Британія (на суму 572,8 млн дол. США), Німеччина (522,6 млн дол. США), Кіпр
(267,8 млн дол. США) та Польща (275 млн дол. США). Загалом зовнішня
торгівля України послугами по країнах ЄС за 2017 рік має такий стан: експорт –
3452,7 млн дол. США; імпорт – 2532,5 млн дол. США [7]. Поділимо на кластери
за кількісною ознакою коефіцієнту покриття імпорту експортом зовнішньої
торгівлі України послугами з країнами ЄС у 2017 році на 5 груп (табл. 3).
Стабільність у зовнішній торгівлі виявляють такі країни, як Люксембург, Греція,
Бельгія, Австрія, Естонія. У деяких країнах спостерігається стрибок із кластера D
до кластера А (Швеція, Німеччина), що свідчить про незбалансованість торгівлі
різними видами. Експорт українського продовольства гальмують такі фактори:
низька конкурентоспроможність українських підприємств, штучне стримування
курсу гривні, яка звужує можливості використання курсового фактора з метою
просування експорту, недостатній розвиток вітчизняних систем сертифікації і
контролю якості, зростання цін на експортні послуги і експортні поставки (20%
ПДВ), нестача кваліфікованих кадрів і досвіду роботи у сфері експорту
продовольства в більшості українських підприємств, низький світовий рейтинг
надійності України для кредиторів та інвестицій, що утруднює використання
іноземних фінансових ресурсів для розвитку експортного продовольчого
потенціалу країни, а також розробку нових видів продукції та удосконалення,
підвищення якості існуючої; невідповідність окремих норм українського
законодавства міжнародним, високі податки.
Таблиця 3
Поділ на кластери за кількісною ознакою коефіцієнту
покриття імпорту експортом зовнішньої торгівлі України послугами
з країнами ЄС у 2017 році
Kластери за кількісною ознакою коефіцієнту покриття імпорту експортом
зовнішньої торгівлі України послугами з країнами ЄС у 2017 році
А
R

L exs
 0,5
LR ims
Хорватія
Словаччина
Люксембург

B
R

L exs
1
LR ims
Фінляндія
Португалія
Мальта
Ірландія
Греція
Бельгія

0,5 

C

D

L exs
 1,5
LR ims
Чехія
Франція
Нідерланди
Кіпр
Велика Британія
Австрія

R

1

R

Джерело: розраховано автором.

74

1,5 

L exs
2
LR ims

Швеція
Польща
Німеччина
Естонія
Болгарія

E
R

L exs
2
LR ims
Угорщина (4,15
Словенія (2,98)
Румунія (2,68)
Литва (2,16)
Латвія (2,05)
Італія (2,92)
Іспанія (2,62)
Данія (2,96)

Однак переважає експорт сировинними товарами. Необхідно формувати в
Україні сприятливі економічні, організаційні, правові та інші умови для
розвитку та ефективного використання її експортно-продовольчого потенціалу,
а також створювати механізм державної фінансової, податкової, інформаційноконсультативної, маркетингової, дипломатичної та інших видів допомоги
вітчизняним експортерам.
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СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІР ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЄС В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ
За умов глобалізації проблему зближення економік та, відповідно,
соціальних та політичних систем України і ЄС слід розглядати в контексті саме
глобального соціально-економічного розвитку світу. Отже, вбачається плідним
та доцільним проаналізувати сучасні позиції України в євроінтеграційному
процесі крізь призму саме авторитетних світових рейтингів людського розвитку
та соціального прогресу.
Якщо за Індексом людського розвитку (ІЛР) ООН-2014 Україна відставала
від останньої за цим показником країни ЄС (Болгарія) на 43 проміле й,
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відповідно, на 25 позицій в рейтингу, то за ІЛР-2019 Україна поступалася
аутсайдерам ЄС за цим показником – Болгарії та Румунії – вже на 66 проміле та
аж на 36 позицій в рейтингу. Щодо країн – учасниць Східного партнерства, крім
Білорусі, Азербайджана та Грузії (за ІРЛ-2014), Україна пропустила перед
собою в рейтингу 2019 р. ще і Вірменію [1].
Таким чином, єдиною з країн – учасниць Східного партнерства, що
поступається в рейтингу Україні, залишається Молдова. Проте, якщо остання за
період 2014–2019 рр. поліпшила свій ІЛР на 48 проміле та піднялася на 7
позицій в рейтингу, то Україна спромоглася поліпшити власний ІЛР лише на 16
проміле й опустилася в рейтингу на 5 позицій.
Якщо за ІЛР-2014 Україна поступалася Польщі 100 проміле й відставала
від неї на 48 позицій, то за ІЛР-2019 відставання становить уже 122 проміле й 56
позицій.
Цікаво відзначити, що за глобальним Індексом соціального прогресу1
якщо до першої групи (дуже високий рівень соціального прогресу) за
результатами 2015 р. увійшли лише три держави-члени ЄС (Швеція, Фінляндія,
Данія) з середнім балом 87,15, то в світовому рейтингу 2020 р. знаходимо вже
шість держав – членів ЄС із середнім балом 91,27. Викладене вище свідчить про
значну позитивну динаміку соціального прогресу за період 2015–2020 рр. в
передових за рівнем соціального розвитку, передусім Скандинавських, країнах
ЄС [2].
Що стосується України, вона також спромоглася помітно підвищити свій
індекс – з 65,69 до 73,38 балу, проте все ж втратила одну позицію в світовому
рейтингу, перемістившись із 62-го на 63-тє місце. Загалом за рівнем індексу
соціального прогресу країни світу поділені на шість груп. Україна перебуває в
третій групі (верхній середній рівень), де поточний (на вересень 2020 р.)
груповий лідер серед країн ЄС – Хорватія – посідає 39-те місце світового
рейтингу з 81,92 бала, а груповий аутсайдер серед країн ЄС та Східного
партнерства Молдова займає 68-му позицію з індексом 72,58 за 100-бальною
шкалою.
Варто зауважити, що за Індексом соціального прогресу наша країна наразі
утримує світову першість із таких показників, як використання чистого палива
та технологій для приготування їжі, доступ населення до електрики (в Україні
він складає 100%), абонентська підписка на мобільний телефонний зв’язок,
гендерна рівність у доступі до середньої освіти.
Загалом світовий рейтинг України за рівнем соціального прогресу (63-тє
місце зі 163) значно перевищує її відповідний рейтинг за показником ВВП
(ППП) на душу населення (85-те місце зі 163). Якщо, наприклад, соціальний
розвиток Румунії, згідно з рейтингом, нині цілком відповідає рівню її
Автори зазначеного індексу (професор Гарвардської школи бізнесу Майкл Портер, представник
Фонду Рокфеллера Джудіт Роден, експерт журналу Economist Метью Бішоп та ін.) визначають
соціальний прогрес як здатність суспільства задовольняти основні людські потреби своїх громадян,
створювати умови, що дозволяють громадянам та спільнотам підвищувати та підтримувати якість
свого життя й якомога повніше реалізовувати свій потенціал. Індекс обраховується на основі
зваженого вимірювання 50 соціальних та екологічних показників задля створення цілісної
квантизованої картини соціального прогресу.
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економічного розвитку (43-тє місце за рівнем ВВП (ППП) на душу населення зі
163 країн, індексованих у рейтингу соціального розвитку), а світовий рейтинг
соціального прогресу Болгарії випереджає її рейтинг за ВВП (ППП) на душу
населення (52-ге місце) на 9 позицій, то аналогічний показник України
випереджає її рейтинг за ВВП (ППП) на 22 позиції. Це свідчить про те, що
Україна все ще має потужний соціальний фундамент для здійснення
економічного ривка та модернізаційного прориву в економічному розвитку. За
соціальними параметрами українське суспільство виявляється істотно
потужнішим, ніж сучасна українська економіка з точки зору задоволення
базових людських потреб, соціальних складових якості життя та здорового
довкілля.
Проте цілий ряд соціальних показників в Україні є наразі критично
низькими: це, зокрема, рівень особистої безпеки (62,33 за 100-бальною шкалою
– 110-те місце в світовому рейтингу), набору дітей до навчальної школи (лише
94,6 на 100 дітей – 123-тє місце), свободи слова (121-ше місце), свободи
віросповідання (121-ше місце), доступу до правосуддя (107-ме місце), корупції
(125-те місце).
За таким важливим показником соціальної інклюзивності, як рівність
доступу до політичної влади за соціально-економічним становищем, Україна
має один із найгірших показників у світі: 0,87 за чотирибальною шкалою – 154-е
місце в глобальному рейтингу, що свідчить про кланово-олігархічний характер
її дотеперішніх політичної та економічної систем. Для порівняння, Румунія –
найпроблемніша з країн ЄС за цим показником (1,98) – посідає 100-те місце,
Болгарія (2,47) – 57-ме, Литва (2,60) – 45-те, а сусідня Польща (3,23) – 5-те (!)
місце в світі. За цим показником Україна значно поступається своїм партнерам
по Східному партнерству ЄС Молдові (1,86, 106-те місце), Вірменії (1,90, 105-те
місце), Грузії (2,54, 51-ше місце) і особливо – Білорусі (3,13, 16-те місце). Лише
Азербайджан за цим показником – позаду України (0,55, 166-те місце).
Разом із тим, за агрегованим показником соціальної інклюзивності, що,
крім зазначеного, також включає такі параметри, як рівність соціальних груп у
доступі до політичної влади (2,70 за чотирибальною шкалою – 54-те місце),
гендерна рівність у доступі до політичної влади (2,58 за чотирибальною шкалою
– 29-те місце), дискримінація та насильство по відношенню до меншин (5,80 за
десятибальною шкалою – 90-те місце), соціальне визнання геїв та лесбіянок
(0,13 за однобальною шкалою /0 – найнижчий, а 1 – найвищий рівень визнання/
– 99-те місце), Україна за останній рік (вересень 2019 р. – вересень 2020 р.)
значно покращила свої позиції: з 34,97 (111-ше місце) до 44,03 (94-те місце),
майже наздогнавши за цим показником Румунію (44,73 – 91-ше місце в
світовому рейтингу) і помітно наблизившись до Болгарії.
Проте у цілому за рівнем соціального прогресу Україна (73,38 за 100бальною шкалою, 63-тє місце у глобальному рейтингу) все ще відчутно
поступається країнам – аутсайдерам ЄС у цій сфері – Болгарії (79,86, 43-тє
місце) та Румунії (78,35 бала, 45-те місце).
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У цьому контексті серйозні зауваження викликають обраний виконавчою
владою підхід до імплементації Угоди про асоціацію з ЄС та методи оцінювання
ходу та успішності її виконання, що випливають з такого підходу [3].
Вважаємо, що як План заходів з виконання Угоди про асоціацію УкраїнаЄС, так і нинішня методика його моніторингу потребують істотного
вдосконалення, залучення не формально-інституційних, а субстанціальних
наукових підходів з урахуванням стратегічних завдань модернізації, підвищення
рівня інноваційності та конкурентоспроможності вітчизняної економіки,
подальшої демократизації українського суспільства відповідно до європейських
цінностей, принципів та стандартів. Зокрема, у зазначеному вище Плані заходів
мають бути виділені стратегічні та тактичні, пріоритетні та звичайні завдання й
відповідні їм заходи. На цій основі має здійснюватися стратегічний моніторинг
імплементації Угоди.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІК
Цифровізація як соціальний процесс постає у трансформації технікоекономічного середовища та соціально-інституційних операцій за допомогою
цифрових комунікацій та програм. На відміну від інших технологічних
інновацій, цифровізація ґрунтується на еволюції технологій доступу до мережі
(мобільні або стаціонарні широкосмугові мережі), напівпровідникових
технологій (комп’ютери/ноутбуки, бездротові пристрої/планшети), програмної
інженерії (підвищена функціональність операційних систем) та ефектах
розповсюдження в результаті їх використання через загальні платформи для
розробки додатків, електронної доставки державних послуг, електронної
комерції, соціальних мереж та наявності онлайн-інформації у форумах, блогах
та порталах [1, с. 26].
Успішність цифровізації забезпечується наявністю та ефективністю
наступних складових: розвиненої системи розповсюдження знань та навичок,
необхідних працівникам, бізнесменам, державним службовцям тощо для
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використання можливостей цифрових технологій; ефективних інститутів, що
використовують Інтернет для розширення прав і можливостей громадян.
Оцінювання процесів цифровізації відбивають численні показники та
Індекси на глобальному, регіональному та національному рівнях, серед яких –
Індекс розвитку ІКТ Міжнародного союзу телекомунікацій (The ICT
Development Index, IDI), Індекс цифрової економіки та суспільства ЄС (Digital
Economy and Society Index, DESI), Індекс цифрової еволюції (Digital Evolution
Index), Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index) та ін.
Поширення процесів цифровізації зумовило зміну структури показників
глобальних індексів, пов’язаних із людським капіталом, людським розвитком
та економікою знань.
Цифровізація має широко застосовуватися в економічній та соціальній
структурі будь-якої країни. Показники цифровізації спрямовані на кількісну
оцінку сукупного ефекту від прийняття та використання інформаційнокомунікаційних технологій. Як такі, вони повинні широко використовуватися
приватними особами, підприємствами та суспільствами, вбудовуватися в
процеси доставки товарів та послуг (наприклад, електронна комерція) і
покладатися на них для надання державних послуг (наприклад, електронна
охорона здоров’я, електронне урядування).
У Доповіді про людський розвиток за 2019 р. зазначається, що,
незважаючи на прогрес щодо показників людського розвитку, зберігаються
тенденції щодо конвергенції базових можливостей і дивергенції розширених
можливостей [2]. Адже можливість доступу і використання цифрових
технологій відіграє визначальну роль як у структурі виробництва та
споживання, так і в організації товариств, громад і навіть домогосподарств.
Дедалі більше аспектів людського життя залежить від можливості підключення
до цифрових мереж. Проте існує нерівність в ефективному використанні нових
технологій, у сфері розробок цих технологій, у можливостях навчання або
перенавчання для їх використання. Наприклад, у 2017 році майже 2 мільярди
людей жодного разу не користувалися мобільним телефоном. З 5 мільярдів
абонентів мобільного зв’язку в світі майже 2 мільярди в країнах з низьким і
середнім рівнем доходів не мають доступу до Інтернету. Нерівність
проявляється набагато сильніше в передових технологіях, таких як доступ до
комп’ютеру, інтернету або широкосмугового зв’язку.
Можливості та доступ до інформаційно-комунікаційних технологій
включено до Індексу економіки знань ЄБРР. Економіка знань (Knowledge
Economy, КЕ) – це концепція економічного розвитку, в якій інновації та доступ
до інформації сприяють зростанню продуктивності. Нові тенденції, такі як
Інтернет речей або цифровізація, є прикладами ключових елементів переходу
до економіки знань. У оновленому Індексі економіки знань у 2014 році ЄБРР
визначив такі чотири стовпи економіки знань: (1) інноваційні інститути, (2)
інноваційні навички, (3) інноваційна система та (4) ІКТ-інфраструктура. Аналіз
Індексу поглиблює розуміння прогалин і може слугувати основою для
обговорення політики у сфері інновацій та знань.[3, с. 3]. Ключовим стрижнем
будь-якої економіки знань є інфраструктура інформаційно-комунікаційних
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технологій (ІКТ) та її використання, оскільки це лежить в основі ефективного
обміну знаннями. Швидкість широкосмугового доступу та проникнення
позитивно впливають на зростання у вигляді підвищення продуктивності праці,
оскільки інноваційні фірми дедалі частіше вимагають більш швидкої та
вишуканої інфраструктури ІКТ. Цей стовп має два виміри: (i) доступність ІКТ
та (ii) досконалість ІКТ [3, р.4].
Ключовим принципом, яким керувалися при розробленні пропозиції IDI
2020, було якомога менше змінювати переглянуту IDI, вносячи лише необхідні
зміни, щоб забезпечити отримання надійного та надійного індексу.
У 2020 році опубліковані пропозиції щодо оновлення Індексу розвитку
ІКТ (IDI 2020. IDI 2020 базується на триступеневій концептуальній базі,
спрямованій на широке представлення того, як ІКТ сприяють економічному та
соціальному впливу на розвиток. По-перше, інфраструктура ІКТ повинна бути
у наявності та широкодоступною. По-друге, потрібно використовувати
інфраструктуру ІКТ, а навички впливатимуть на якість цього використання. IDI
зосереджується на перших двох етапах, а його структура включає три виміри:
ІКТ-доступ, використання ІКТ та навички ІКТ. IDI 2020 складається з 11
показників, розподілених за трьома субіндексами: Доступ, Використання та
Навички. Серед показників – Домогосподарства з комп’ютером;
Домогосподарства з доступом до Інтернету; Міжнародна пропускна здатність;
Покриття мобільної мережі; Фіксоване широкосмугове проникнення;
Користувачі Інтернету; Мобільне широкосмугове проникнення та Мобільноширокосмуговий Інтернет-трафік [4].
Для оцінки рівня цифровізації у суспільстві та в економіці країн
Європейського Союзу використовують Індекс цифрової економіки та
суспільства (The Digital Economy and Society Index, DESI). Індекс DESI оцінює
загальну цифрову ефективність Європи та відстежує прогрес країн ЄС у
цифровій конкурентоспроможності. Дані про стан цифровізації кожної
держави-члена допомагають визначити сфери, які вимагають пріоритетних
інвестицій та дій. Оцінюються людський капітал, інтеграція цифрових
технологій, цифрові громадські (державні) послуги, якість засобів зв’язку та
використання Інтернету [5].
Особливе місце у процесах цифровізації посідає людський капітал.
Виміри людського капіталу DESI мають два підвиміри, що охоплюють
«навички користувачів Інтернету» та «вдосконалені навички і розвиток».
Цифрові навички є основою цифрового суспільства. Вони дають можливість
людям користуватися цифровими послугами та займатися основною діяльністю
в Інтернеті, особливо коли обмежена рухливість. Криза COVID-19 показала, що
адекватні цифрові навички, які дозволяють громадянам отримувати доступ до
інформації та послуг, мають вирішальне значення для всього населення. У
сучасній ситуації це особливо актуально для працівників системи охорони
здоров’я, державних службовців, вчителів / викладачів та учнів / студентів.
Базові та вдосконалені цифрові навички повинні бути зміцнені в шкільних
програмах та академічних пропозиціях у країнах ЄС. Подібним чином цифрові
навички також мають важливе значення для ефективного використання рішень
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для дистанційного навчання, включаючи підтримку шкіл та сімей, з особливою
увагою до тих, хто ризикує соціальної ізоляції (наприклад, забезпечити
обладнання обладнанням, а також навчанням) [6].
У 2019 році відсоток людей, які володіють принаймні базовими
цифровими навичками в країнах ЄС, досяг 58% (порівняно з 55% у 2015 році).
Однак значна частина населення ЄС все ще не має базових цифрових навичок,
хоча більшість робочих місць вимагають цього.
ІКТ стали широко доступними для широкої громадськості ЄС як з точки
зору доступності, так і з точки зору вартості. До 2019 року частка
домогосподарств ЄС-27 з доступом до Інтернету зросла до 90% протии 64% у
2009 році. Проте деякі бар’єри все ще зберігаються. Основними причинами
відсутності доступу до Інтернету вдома в 2019 році залишаються: відсутність
потреби або інтересу (46% домогосподарств без доступу до Інтернету),
недостатня кваліфікація (44%), витрати на обладнання (26%) та високі бар’єри
(переважно витрати – 24 %). Відлякуючий ефект кожного з цих факторів
суттєво різниться за силою в різних державах-членах. Відсутність відповідних
навичок залишається на сьогоднішній день найважливішим фактором, що
стримує домогосподарства від Інтернету вдома. Велика кількість
домогосподарств ЄС усе ще стверджує, що не мають доступу до Інтернету
вдома, оскільки їм це не потрібно.
Підвимір передових навичок та розвитку Індексу у вимірі людського
капіталу розглядає робочу силу та її потенціал для роботи та розвитку цифрової
економіки. Відповідні показники враховують відсоток людей у робочій силі, які
мають навички спеціалістів у галузі ІКТ, та включають окремий показник щодо
жінок-спеціалістів у галузі ІКТ. У 2018 році близько 9,1 мільйона людей
працювали спеціалістами в галузі ІКТ в ЄС. У 2019 році 20% підприємств
наймали спеціалістів з ІКТ для розробки, експлуатації або обслуговування ІКТсистем або додатків. Цей коефіцієнт становить 75% для великих підприємств та
19% для малих і середніх (МСП). На ринку праці залишається дефіцит
спеціалістів з ІКТ: 64% великих підприємств та 56% МСП, які набрали
спеціалістів з ІКТ протягом 2018 року, повідомили про дефіцит фахівців. Існує
проблема гендерного балансу, оскільки лише кожний шостий спеціаліст з ІКТ –
жінка [6].
Укладачі Індексу DESI-2020 відзначають особливу актуальність
цифровізації в умовах пандемії COVID-19, зокрема наскільки цифрові активи
стали важливими для економік, і як мережі та підключення, дані, штучний
інтелект (ШІ) та суперкомп’ютери, а також базові та передові цифрові навички
підтримують економіки та суспільства, дозволяючи працювати дистанційно [5].
Єврокомісія швидко відреагувала на новий виклик, започаткувавши кілька
заходів у сфері цифрових технологій. Так, 19 березня 2020 р. Єврокомісія та
Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) створили
спеціальний механізм звітності для моніторингу ситуації з інтернет-трафіком у
кожній державі-члені, щоб мати можливість реагувати на проблеми з
пропускною спроможністю. 25 березня було розпочато ініціативу щодо збору
ідей стосовно розгортання штучного інтелекту та робототехнічних рішень, а
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також інформації про інші ініціативи, які можуть допомогти реагувати на
пандемію. 8 квітня була опублікована рекомендація розробити загальний підхід
ЄС щодо використання мобільних додатків та мобільних даних у відповідь на
пандемію коронавірусу. Коаліція з цифрових навичок та робочих місць почала
організовувати тематичні вебінари з Національними коаліціями та їх членами,
щоб поділитися своїми проблемами, рішеннями та досвідом у відповідь на
раптову потребу європейців у цифрових навичках.
Держави-члени вживали негайних заходів для мінімізації зараження та
підтримки системи охорони здоров’я, наприклад, розробляли додатки та
платформи для сприяння телемедицині та координації ресурсів охорони
здоров’я. Було вжито заходи щодо зміцнення цифрової інфраструктури через
напружений попит. У багатьох випадках було розроблено або вдосконалено
надання інтернет-освітніх ресурсів та цифрових державних послуг для
сприяння цифровій інклюзії. Подібним чином була пришвидшена підтримка
цифровізації бізнесу, особливо МСП, в таких сферах, як електронна комерція,
робота на дистанційному режимі або онлайн-навчання. Пріоритетними стали
кібербезпека та боротьба з фальшивими новинами або шахрайством в Інтернеті.
Значні зусилля зосереджувалися на просуванні та фінансуванні науководослідної діяльності з використанням передових цифрових технологій та
інфраструктури [5].
Підсумовуючи викладене, слід відзначити, що процеси цифровізації у
глобалізованому світі видозмінюють методологічні підходи щодо вимірювання
соціально-економічних аспектів розвитку людства. Поряд із глобальними
Індексами з показниками розвитку суто інформаційно-комунікаційних
технологій дедалі більше поширюються Індекси та показники розвитку
людського капіталу та економіки знань, у яких провідну роль відіграє людина з
її здатністю опановувати та використовувати переваги цифрового суспільства.
Попри тенденції конвергенції національних економік у створенні базових
можливостей доступу до ІКТ, поглиблюються дивергентні розриви у
розширених можливостях доступу до високотехнологічних товарів і послуг
сфери цифровізації.
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сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
АНТИКРИЗОВІ ДЖЕРЕЛА І ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІК
УКРАЇНИ ТА ЄС
Пандемія COVID-19 спричинила унікальну за своїм перебігом та
наслідками глобальну фінансово-економічну кризу. Унікальність кризи постає
у штучному стримуванні ділової та соціальної активності у галузях, які
потребують безпосереднього контакту людей – виробників та споживачів. При
цьому прояв кризових явищ на фінансових ринках на початку пандемії
виявився короткостроковим і мав ознаки панічного. Водночас більш глибокими
та тривалими є й будуть кризові явища у сфері державних фінансів –
бюджетно-податковій, управлінні державним боргом тощо.
Основні антикризові джерела формуються у площині розроблення
новітніх нормативно-регулятивних актів, акумуляції та формуванні фінансових
ресурсів для зменшення і подолання наслідків кризи, а також розробленні
стратегічних напрямів (тригерів) усталеного соціально-економічного зростання.
Глобальна фінансово-економічна криза 2020 р., спричинена пандемією
COVID-19, призвела до глибинного порушення глобалізаційних процесів,
зокрема скорочення життєво некритичних секторів із виробництва промислової
продукції та послуг, прискореного розвитку е-комерції та інформаційнокомунікативних технологій, пошуку інноваційних методів та інструментів
регулювання торговельними та фінансовими процесами запобігання та
подолання кризових явищ на національному, регіональному та глобальному
рівні. При цьому послаблення або посилення протипандемічних заходів
напряму корелюється зі зростанням або спадом виробництва товарів і послуг.
Так, запровадження карантину і зупинка діяльності багатьох підприємств
виробничої сфери та сфери послуг у ІІ кв. 2020 р. призвело до безпрецедентного
падіння ВВП у найбільших економіках світу. Зокрема, падіння ВВП країн ЄС
(основних торговельних партнерів України) характеризується такими даними:
сезонно скоригований ВВП у ІІ кв. 2020 р. зменшився на 15,0% у єврозоні та на
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14,1% у ЄС порівняно з аналогічним періодом 2019 р. та на 12,1% у єврозоні й на
11,7% у ЄС порівняно з І кв. 2020 р. [1]. В України падіння ВВП становило 11,4%
за підсумками ІІ кв. 2020 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р., та на
9.9% по відношенню до І кв. 2020 р.
Проте вже за підсумками ІІІ кв. 2020 р. сезонно скоригований ВВП зріс
на 12,6% в єврозоні та на 11,6% в ЄС порівняно з попереднім кварталом, але
порівняно з ІІІ кв. попереднього року сезонно скоригований ВВП зменшився на
4,4% в єврозоні та на 4,3% в ЄС [2].
У країнах ЄС у першій половині 2020 року ключову стабілізуючу роль
відіграло державне споживання, зокрема збереглася державна зайнятість та
зросло придбання проміжних товарів, наприклад, медичних. Особливо сильним
був вплив пандемії COVID-19 на приватне споживання, оскільки споживчі
витрати (зокрема, на послуги та товари тривалого користування) сильно
порушило весняне блокування, що призвело до накопичення вимушених
заощаджень. З огляду на постійні заходи соціального дистанціювання, приватне
споживання відновлюється, підживлюючись відкладеним попитом та
політичними заходами, що підтримують купівельну спроможність
домогосподарств. Загалом, за прогнозами, цього року приватне споживання
скоротиться більш ніж на 8% як в ЄС, так і в єврозоні.
Пандемія COVID-19 спричинила напругу на ринках праці країн ЄС.
Втрати робочих місць протягом першого півріччя були безпрецедентними,
проте падіння було стриманішим, ніж падіння економічної активності.
Відносно стриманий шок на ринках праці зумовлений успішним
впровадженням амбітних політичних заходів, зокрема таких, як скорочені
схеми роботи та інші політики підтримки, щоб уникнути масових скорочень та
великих втрат доходів.
Подібно до приватного споживання, блокування та постійна
невизначеність, пов’язана з пандемією, сильно вплинули на інвестиції, що
змусило компанії переглянути свої плани видатків, а домогосподарства
відкласти або скасувати інвестиційні проєкти. Інвестиційні витрати
характеризувалися технічним відновленням у другій половині 2020 року, що
підтримується поступовим послабленням вузьких місць попиту. Капітальні
видатки мають стимулюватися грошово-кредитною політикою, збільшенням
державних інвестицій та цільовими схемами державної підтримки компаній.
Зокрема, очікується послаблення тиску на норми прибутку компанії, що
повинно сприяти відновленню деяких відкладених інвестиційних планів.
Очікується, що коефіцієнт дефіциту загального уряду єврозони цього
року збільшиться до 8¾% ВВП. Це погіршення відбудеться на тлі
автоматичних стабілізаторів та значних дискреційних фіскальних заходів, що
застосовуються для пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на
домогосподарства та компанії. Сумарне відношення валового боргу загального
уряду досягне майже 102% і продовжуватиме зростати приблизно на 1 в. п.
кумулятивно протягом 2021 та 2022 років.
Неможливо виключити можливість стресу на фінансовому ринку в
єврозоні та решті країн ЄС. Зокрема, банківський сектор може наражатися на
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ризик впливу криз на ринках, оскільки можливі корпоративні дефолти
призведуть до збільшення обсягів непрацюючих позик.
Очікується, що глибина падіння у 2020 році та швидкість відновлення у
2021 та 2022 роках будуть різними у різних державах-членах (табл. 1). Це
відображає не лише різницю важкості перебігу пандемії та жорсткості заходів
щодо її стримування, а й також різницю в економічних структурах та реакціях
внутрішньої політики [3, с. 2].
Таблиця 1
Осінній прогноз важливих макроекономічних показників країн ЄС
на 2020–2022 рр.
Країна

Реальний ВВП
(приріст, %)
2020
2021
2022

Рівень безробіття, %
2020

2021

2022

Дефіцит бюджету,
% ВВП
2020
2021
2022

ЄС
Єврозона
Іспанія
Італія
Хорватія
Франція
Португалія
Греція
Бельгія
Словаччина
Мальта
Австрія
Словенія
Чехія
Угорщина
Кіпр
Німеччина
Латвія
Нідерланди
Румунія
Болгарія
Естонія
Люксембург
Фінляндія
Данія
Польща
Швеція
Ірландія
Литва

-7,4
-7,8
-12,4
-9,9
-9,6
-9,4
-9,3
-9,0
-8,4
-7,5
-7,3
-7,1
-7,1
-6,9
-6,4
-6,2
-5,6
-5,6
-5,3
-5,2
-5,1
-4,6
-4,5
-4,3
-3,9
-3,6
-3,4
-2,3
-2,2

4,1
4,2
5,4
4,1
5,7
5,8
5,4
5,0
4,1
4,7
3,0
4,1
5,1
3,1
4,0
3,7
3,5
4,9
2,2
3,3
2,6
3,4
3,9
2,9
3,5
3,3
3,3
2,9
3,0

3,0
3,0
4,8
2,8
3,7
3,1
3,5
3,5
3,5
4,3
6,2
2,5
3,8
4,5
4,5
3,0
2,6
3,5
1,9
3,8
3,7
3,5
2,7
2,2
2,4
3,5
2,4
2,6
2,6

7,7
8,3
16,7
9,9
7,7
8,5
8,0
18,0
5,9
6,9
5,1
5,5
5,0
2,7
4,4
8,2
4,0
8,3
4,4
5,9
5,8
7,5
6,6
7,9
6,1
4,0
8,8
5,3
8,9

8,6
9,4
17,9
11,6
7,5
10,7
7,7
17,5
7,0
7,8
4,7
5,1
4,8
3,3
4,4
7,8
4,0
8,0
6,4
6,2
5,6
7,8
7,1
7,7
5,8
5,3
9,2
8,9
8,0

8,0
8,9
17,3
11,1
6,9
10,0
6,6
16,7
6,2
7,1
4,1
4,9
4,4
3,2
3,9
7,2
3,8
7,5
6,1
5,1
5,0
6,7
7,1
7,4
5,5
4,1
8,1
8,7
6,9

-8,4
-8,8
-12,2
-10,8
-6,5
-10,5
-7,3
-6,9
-11,2
-9,6
-9,4
-9,6
-8,7
-6,2
-8,4
-6,1
-6,0
-7,4
-7,2
-10,3
-3,0
-5,9
-5,1
-7,6
-4,2
-8,8
-3,9
-6,8
-8,4

-6,1
-6,4
-9,6
-7,8
-2,8
-8,3
-4,5
-6,3
-7,1
-7,9
-6,3
-6,4
-6,4
-4,7
-5,4
-2,3
-4,0
-3,5
-5,7
-11,3
-3,0
-5,9
-1,3
-4,8
-2,5
-4,2
-2,5
-5,8
-6,0

-4,5
-4,7
-8,6
-6,0
-3,2
-6,1
-3,0
-3,4
-6,3
-6,0
-3,9
-3,7
-5,1
-3,7
-4,3
-2,3
-2,5
-3,3
-3,8
-12,5
-1,4
-5,1
-1,1
-3,4
-1,9
-3,0
-1,4
-2,5
-2,8

Сполучене
Королівство

-10,3

3,3

2,1

5,0

7,3

6,2

-13,4

-9,0

-7,6

Джерело: [3, с. 1, 2].
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Наведені дані свідчать про глибину скорочення та здатність відновлення
виробництва в країнах – членах ЄС завдяки суттєвій фінансовій підтримці
підприємців та населення з метою відновлення виробничого та споживчого
попиту. При цьому визначаються сфери фінансово-економічного розвитку, де
можуть поглибитися кризові ситуації, зокрема, у міжнародній торгівлі,
іноземному інвестуванні, обслуговуванні суверенних боргів, виконанні
державних бюджетів, виробництві та реалізації товарів і послуг, фінансових
результатах діяльності підприємств, функціонуванні банківських систем тощо.
Стосовно ситуації в Україні слід визнати, що економіка та фінансова
сфера країни є вкрай вразливими до ризиків і загроз зовнішнього та
внутрішнього характеру протягом усього періоду після глобальної кризи 2008–
2009 рр. Результати аналізу динаміки основних макроекономічних показників
за 2007–2019 рр. дозволяють констатувати, що владні структури України за 13
років не спромоглися забезпечити навіть незначний приріст національного
багатства (табл. 2). Так, аналіз динаміки ВВП України протягом 2007–2019 рр.
та прогнозних даних МВФ на 2020–2021 рр. дає змогу відзначити, що обсяг
ВВП у 2020 р. буде нижчим, ніж у 2007 р. – як у гривневому еквіваленті у
постійних цінах (базовий – 2016 р.), так і у доларовому еквіваленті у поточних
цінах (табл. 2). Динаміка приросту ВВП (млрд грн у постійних цінах)
віддзеркалює вплив: глобальної фінансово-економічної кризи у 2009 р. (падіння
на 15,1%), боргової кризи в єврозоні у 2012, 2013 рр. (уповільнення приросту до
0,2 і 0,0%) та анексії окремих територій у 2014 р. (падіння на 6,6 та 9,8% у 2014
та 2015 рр.). За різними оцінками, падіння ВВП у 2020 р. прогнозується на рівні
5,5–7,2%.
Таблиця 2
Динаміка ВВП України у 2007–2021 рр.
Показник 2007 2008 2009
ВВП, пост.
ціни, трлн
грн.
2,895 2,958 2,511
ВВП,
поточн.
ціни, млрд
дол. США 143,3 181,3 117,1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020* 2021*

2,582 2,329 2,385 2,444 2,527 2,609 2,421 2,494

130,6

90,5

93,3

112,1 130,9 154,7 142,3 149,5

Примітка:* – прогноз.
Джерело: складено за даними МВФ: [4].

Згідно зі стратегічними намірами Європейської Комісії Європа повинна
інвестувати у зв’язок, глибокі технології та людський капітал, а також у
розумну енергетику та транспортну інфраструктуру. Лише щодо цифрової
інфраструктури та мереж ЄС має інвестиційний розрив у розмірі 65 млрд євро
на рік. Упровадження реформ та збільшення інвестицій у дослідження та
розробки, а також впровадження технологій можуть додати до 14% сукупного
додаткового приросту ВВП до 2030 р. Наприклад, збільшення інвестицій та
вживання заходів до 2022 р., а не до 2025 р. зумовить додаткове збільшення
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ВВП на 3,2% та створення позитивних робочих місць до 2030 р. Це соціальноекономічний стимул, який Європа не може собі дозволити упустити [5].
В Україні протягом тривалого періоду спостерігаються низькі рівні
загальних інвестицій та валових національних заощаджень у структурі ВВП. З
огляду на постулати економічної теорії та практики, успішний розвиток
економіки будь-якої країни завжди ґрунтується на інвестиційній основі. Саме
інвестування на рівні 20–25% від ВВП є запорукою сталого економічного
розвитку суспільства. Проведений аналіз допоміг виявити загрозливо низький
рівень загальних обсягів інвестицій в структурі ВВП: з 2013 р. величина
показника практично не перевищує 20% (за виключенням 2016 р.). У 2019 р.
величина показника знизилася до рівня, нижчого за 10%, за якого розвиток
національної економіки практично припиняється (табл. 3). Вкрай низькою –
нижчою за 20% – з 2009 р. є величина показника валових національних
заощаджень – природного джерела інвестицій. В окремі роки цей показник є
нижчим за 10%.
Таблиця 3
Динаміка загальних інвестицій та валових національних заощаджень
України у 2007–2021 рр.
Показни
к
2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*
Загальні
інвестиції,
% ВВП
27,78 27,39 17,07 22,44 21,72 18,49 13,40 15,93 20,75 18,59 12,59 6,93 9,97 14,75
Валові
національні
заощадження, %
ВВП
24,10 20,35 15,59 16,16 13,57 9,29 9,48 17,66 18,57 15,32 9,87 11,25 6,95 10,89
Примітка: * – прогноз.
Джерело: складено за даними МВФ: [4].

Зважаючи на вкрай кризову динаміку ВВП та інвестування протягом
тривалого періоду, для України актуалізується питання розроблення та
реалізації ефективного державного механізму антикризового управління
соціально-економічними процесами з урахуванням ресурсних обмежень.
Розроблення вимагає застосування широкого кола інструментів. Одними з
основних елементів дієвого механізму протидії кризовим явищам є розроблення
специфічного антикризового законодавства, спрямованого на подолання
негативних тенденцій у соціально-економічній сфері з метою повернення країні
стабільного розвитку через концентрацію ключових ресурсів, передусім
фінансових, застосування методів та механізмів антикризового регулювання з
метою стабілізації та створення умов зростання доходів населення,
стимулювання інвестицій у пріоритетні галузі національної економіки,
передусім у сферу цифровізації.

87

Список використаних джерел
1. GDP down by 12.1% and employment down by 2.8% in the euro area /
Eurostat. Newsrelefse. 125/2020. 14 August 2020.
2. GDP and employment flash estimates for the third quarter of 2020 /
Eurostat. Newsrelefse. 168/2020. 13 November 2020.
3. European Economic Forecast. Autumn 2020 / European Commission,
Directorate-General for Economic and Financial Affairs. November 2020.
Institutional Paper 136. 224 р.
4. World Economic Outlook Database. Ukraine / International Monetary Fund.
October
2020.
URL:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weodatabase/2020/October.
5. Shaping Europe’s Digital Future. Manuscript completed in February 2020.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020.
Н.Л. МИХАЛЬЧИШИН,
канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,
Інститут адміністрування та післядипломної освіти,
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ ДО ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКОВИХ СТРУКТУР
Динамічність змін в економіці та ринкових структурах є одним з об’єктів
регулювання як на національному, так на наднаціональному рівні. Процес
прийняття регуляторних рішень є тривалим у часі, і якщо такий динамізм не
враховувати, то утворюватимуться регуляторні лаги, що в кінцевому підсумку
стануть перешкодою в усуненні проблем, на які були спрямовані. Особливих
ознак набуває динамізм у період криз, який є періодом випробувань,
можливістю перегляду поточного стану, виявлення прихованого потенціалу.
Кризи дають поштовх до мобілізації існуючих ресурсів, активного пошуку для
нових сфер господарської діяльності. І динамізм в період кризи є надзвичайно
швидким, що супроводжується тривалими регуляторними лагами.
За 2019–2020 рр. більшість національних економік світу відчули вплив
кризи, неспроможності прийняття швидких регуляторних рішень з мінімальним
регуляторним лагом, що відповідало б динамізму змін в економічній сфері.
Оскільки ринкові структури формуються з суб’єктів господарювання, то
нездатність на мікрорівні швидко адаптуватись до зовнішніх викликів зумовило
і зміну ринкових структур на макрорівні. Досвід різних компаній підтвердив
тезу про вразливість в умовах кризи недиверсифікованих компаній із
мінімальною, а подекуди й відсутньою іноваційністю, слабким впровадженням
науково-технічних та технологічних змін тощо. До кризових викликів вдалося
пристосуватись тим компаніям, які здійснили диверсифікацію через
впровадження виду діяльності, який можна здійснювати в онлайн форматі;
мінімально використовували фізичну працю; змогли налагодити безконтактний
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збут продукції; здатні здійснювати дистанційне управління трудовими
колективами та ін.
Період економічної кризи, зумовлений пандемією, висунув нові вимоги
до підприємств, а саме: адаптивність до змінних умов; гнучкість та мобільність;
переорієнтація зі сировинних видів діяльності на виробництво продукції з
доданою вартістю (зокрема в сфері переробки сировини), реалізація якої
здійснюватиметься більшою мірою на внутрішньому ринку; формування
доданої вартості продукції з високою якістю; здатність до дистанційної
координації і планування роботи; участь в Інтернет-торгівлі та доставці
замовлень [1].
Як стверджують експерти, зміна структури виробництва швидше може
відбутись в малому та середньому бізнесі, який через потужну конкуренцію
змушений підлаштовуватись до змін, проте такий бізнес не має достатніх
фінансових ресурсів. Що ж стосується великих підприємств, які функціонують
в олігопольних та монопольних секторах, бажання переорієнтувати діяльність
зі сировинної на діяльність з доданою вартістю немає [1], оскільки сировинна
діяльність і так приносить великі прибутки.
У 2019–2020 роках вдруге підтвердилася структурна відсталість
української економіки та неготовність до різких коливань попиту й загострення
конкуренції на сировинних ринках, про що зазначали експерти,
характеризуючи фінансово-економічну кризу 2008–2009 рр. [2]. За останні 10
років в Україні так і не відбулись зміни, які б дали можливість підвищити
адаптивність ринкових структур до кризових явищ. Сировинність економіки,
низький рівень використання технологій та інвестування підприємствами
власних коштів, надмірність доходів фінансових корпорацій порівняно з
доходами підприємств іще з 2008 року і надалі залишаються обмежувальними
факторами функціонування та розширеного відтворення у сфері виробництва
[2].
Без державного регулювання в післякризовий період не може відновитися
та розвинутись ринкова структура. Прийняття регуляторних рішень має
відбуватись з розумінням реалізації моделі «структура – поведінка – результати
діяльності» [3], оскільки очікувані суспільством результати в економічній сфері
залежатимуть від поведінки підприємств та від існуючої ринкової структури. У
кризовий період підтвердилась неможливість саморегулювання ринків із
викривленими
ринковими
структурами,
недосконалими
ринковими
відносинами тощо [4].
У час пандемії практично всі високорозвинені держави світу змушені
усувати проблеми функціонування малого та середнього бізнесу, окремих
секторів економіки, тому не варто очікувати значної фінансової підтримки з
боку інших держав. Дії урядів країн повинні бути активними та послідовними,
спрямованими на усунення надмірної зарегульованості, тиску на бізнес. Кожен
з важелів державного впливу мав би використовуватись із регуляторною
метою, а не метою наповнення бюджету, що доволі часто можна спостерігати у
сфері оподаткування, тарифного регулювання імпорту та експорту тощо.
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Для змін у ринковій структурі пріоритетним має бути визначення
потенціалу країни, галузей, які можуть стати локомотивними, від розвитку яких
залежатиме розвиток й інших. Перегляду потребують системи контролю якості,
оскільки за існуючого стану національна економіка насичена низькоякісним
товаром з імпортною складовою, періодичні придбання якого ще більше
зумовлюють вимивання коштів з економіки, а національна економіка стала
ринком збуту низькоякісних товарів закордонного виробництва. За відповідних
умов і за належної державної підтримки, зокрема в частині впровадження
технологічних новацій, можуть розвиватись вітчизняні виробництва, для яких
вітчизняний споживач за своїми інтересами та вподобаннями буде зрозумілим
та близьким.
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канд. екон. наук, доцент, старший викладач кафедри банківської справи,
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ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТАНДАРТІВ ЄС ЩОДО
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС передбачає поступову
імплементацію європейських (а також діючих у ЄС міжнародних) стандартів
державної економічної політики до законодавства нашої держави. Наразі можна
спостерігати стрімку трансформацію регуляторної моделі фінансового ринку
шляхом формування мегарегулятора: з 1 липня 2020 р. Національний банк
України перебрав на себе повноваження ліквідованої Нацкомфінпослуг. Ця подія
не лише завершила зосередження всіх відповідних повноважень в одному центрі
ухвалення рішень, а й усталила факт існування в Україні єдиного ринку
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фінансових послуг, що до цього часу був законодавчо розділений на два ринки –
відповідно, банківських і небанківських послуг, – з власними регуляторами,
ринковою інфраструктурою, принципами нагляду та контролю.
Трансформація регуляторної моделі ринку фінансових послуг в Україні
почалася в другій половині 2020 р. із набранням чинності Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій
із державного регулювання ринків фінансових послуг», широко відомим у ЗМІ як
«закон про СПЛІТ». Запроваджені зміни передбачають ліквідацію
Нацкомфінпослуг і розподіл повноважень цього органу між НКЦПФР і НБУ,
причому левову частку функцій перебрав саме останній [1]. Загалом реформа
спрямована на посилення результативності державного регулювання фінансового
ринку України шляхом перерозподілу ліцензійних, контрольних і наглядових
інструментів таким чином, аби уникнути дублювання сфер відповідальності, як це
було раніше. Відтак, регулювання більшості небанківських фінансових установ –
страхових і фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів, а також
юридичних осіб-лізингодавців, – перейшло до відання центрального банку, який
ініціював кардинальну зміну самої філософії регулювання парабанківської
системи (рис. 1).
Небанківські фінансові установи

Страхові компанії

Фінанс.
компанії

Кредитні спілки

Установи,
що приймають вклади
Нагляд за дотриманням
пруденційних вимог

Ломбарди

ЮО-лізингодавці

Установи,
що НЕ приймають вклади
Нагляд за ринковою
поведінкою

Вимоги щодо мінімального
розміру власного капіталу

Напрями регулювання
Принципи

Міжнародні стандарти
IAIS principles
Solvency I, II
CRD4
Insurance distribution Directive
Motor insurance Directive
WOCCU Model Law

співмірність
ризик-орієнтований підхід
об'єктивність
прозорість
плановість

Законодавство України
ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
ЗУ «Про страхування»
ЗУ «Про кредитні спілки» ЗУ «Про фінансовий лізинг»

Рис. 1. Модель регулювання НБУ небанківських фінансових установ
Джерело: власна розробка.
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Основними перетвореннями, що наразі мають місце в механізмі
регулювання НБУ небанківських установ, є: суттєве оновлення порядку
ліцензування (зокрема, страховиків і кредитних спілок); запровадження нагляду
за дотриманням пруденційних вимог і ринкової дисципліни; реформування
системи попередження порушень (використання заходів коригування та
раннього втручання). Так, центральний банк оголосив про перехід до застосування низки міжнародних стандартів у провадженні нагляду та регулювання
парабанківської системи (IAIS Principles; Solvency I, II; CRD4 тощо). Зокрема,
Solvency I і II – це Директиви ЄС, що впорядковують та гармонізують системи
регулювання ринку страхових послуг у країнах-членах. Стандарти, що
становлять зміст цих документів, побудовані за аналогією Базельських
конвенцій для банків, і встановлюють нормативи капіталу для страхових
компаній (відповідно, за стандартним та індивідуальним підходами) [2].
Для кредитних спілок такі питання унормовує система директив CRD
(Capital Requirements Directives), актуальною з яких є CRD4 (Директива
Європейського Парламенту та Європейської Ради 2013/36/UE від 26.06.2013).
Цей документ стандартизує визначення капіталу та кредитного ризику
контрагента, а також запроваджує коефіцієнт левериджу та вимоги до
ліквідності небанківських фінансових посередників та інвестиційних фондів
[3].
Трансформація регуляторної моделі ринку фінансових послуг в Україні
створює низку загроз для розвитку всієї фінансової системи, однією з яких є
конфлікт інтересів між банками та іншими учасниками ринку фінансових
послуг [4, с. 298]. Наразі оновлені вимоги до небанківських установ лише
утверджують подальше домінування банків, що ставить під сумнів справедливу
конкурентну боротьбу між двома секторами. НБУ варто приділити особливу
увагу створенню відповідних умов для раціонального ринкового змагання через
підвищення якості фінансових послуг, а не шляхом «регуляторних репресій»,
аби зберегти та зміцнити парабанківську систему. Перспективним шляхом до
цієї мети є ефективна та раціональна імплементація відповідних стандартів ЄС.
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НОВІ ВИМІРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
УКРАЇНИ ТА КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄС
Глобалізація світової економіки виводить інноваційні процеси на
планетарний рівень. В останні роки чітко простежується, що глобальною стає
не тільки комерціалізація, а й усі попередні стадії інноваційного процесу.
Наразі йдеться про глобальну парадигму інноваційного розвитку, яка описує
характер процесів розробки, впровадження та комерціалізації інновацій на
світовому рівні та з новими якісними характеристиками. Відкриття новітніх
технологій, осягнення законів природи, застосування нових засобів
виробництва за своїм характером не мають національних меж. Пізнані та
вивчені в певній країні, вони не залишаються належними цій державі, вченим,
що їх відкрили, а поступово, різними шляхами розповсюджуються по всьому
світу [1] .
Дослідження показують, що країни, які перебувають на різних стадіях
розвитку, розрізняються за своєю здатністю використовувати наявні знання та
генерувати нові. Ця здатність залежить від якості інститутів, макроекономічної
стабільності і функціонування товарних, трудових і фінансових ринків. Вона
також визначається конкретними умовами, що дозволяють країнам ефективно
отримувати та освоювати нові технології.
Необхідність реагування на виклики і загрози, пов’язані з дією
довгострокових тенденцій глобального розвитку, потребує внесення
відповідних змін до стратегій розвитку держав світу. Зокрема, особливої уваги
потребують такі питання, як оновлення та розвиток інфраструктури великих
міст, реформування ринків зайнятості та систем соціального і пенсійного
забезпечення. Вирішення таких питань потребує значних капіталовкладень. В
цьому випадку інтеграційні процеси мають слугувати ефективним засобом
вирішення глобальних проблем людства.
Щодо адаптації соціальної політики України то вона полягає у
реформуванні систем страхування, охорони праці, здоров’я, пенсійного
забезпечення, політики зайнятості та інших галузей соціальної політики
відповідно до стандартів ЄС і поступовому досягненні загальноєвропейського
рівня соціального забезпечення і захисту населення. Цей напрям інтеграційного
процесу має здійснюватися у рамках загальної програми реформ з активним
залученням інституцій та програм ЄС та його держав-членів і першочерговим
спрямуванням технічної допомоги ЄС саме на адаптацію соціальної політики.
Поряд із згаданими напрямами європейської інтеграції, культурно-освітній та
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науково-технічний займають особливе місце, зумовлене потенційною
можливістю досягти вагомих успіхів у інтеграційному процесі саме на цих
напрямах. Вони охоплюють галузі середньої і вищої освіти, перепідготовку
кадрів, науку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну сфери.
Інтеграційний процес на відповідних напрямах полягає у впровадженні
європейських норм і стандартів у освіті, науці і техніці, поширенні власних
культурних і науково-технічних здобутків у ЄС. У кінцевому результаті такі
кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської культурної
ідентичності та інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуальноосвітнього та науково-технічного середовища [2, с. 32].
Використання досягнень «інформаційної економіки» відкриває нові
можливості у сфері проведення спільних досліджень на всіх рівнях,
застосуванні міжнародних програм, які інтегрують у процес досліджень та
реалізації винаходи університетів, науково-дослідні центри та промислові
фірми різних країн. Наукові співтовариства промислово-розвинених держав і
країн, що розвиваються, дедалі більше орієнтуються на проведення спільних
НДДКР.
Основні детермінанти функціонування інноваційного союзу втілюються у
таких формах, як дослідження, розробка і використання інновацій та технологій
у глобальному масштабі; диверсифікація міжнародних ринків технологій, яким
властиві висока інтенсивність розвитку і значний ступінь монополізації;
міжнародне науково-технологічне співробітництво, при якому використання
досягнень «інформаційної економіки» відкриває нові можливості у сфері
проведення спільних досліджень на всіх рівнях; виникнення та виробництво
технологій у глобальному масштабі, формування глобального вартісного
ланцюга.
Пріоритетною ініціативою «Європи 2020» передбачається створення
«Інноваційного Союзу» – переорієнтації науково-технологічної та інноваційної
політики на вирішення основних проблем людства, таких як зміна клімату,
енерго- та ресурсоефективність, охорона здоров’я та демографічні зміни.
Головним наслідком еволюції концепції інновацій у ЄС став перехід від
предметного розуміння інновацій до розуміння інновацій як системного
процесу, що охоплює не тільки діяльність розробників нових продуктів і
технологій, промислових підприємств, які їх упроваджують у виробництво, але
і діяльність суб’єктів інноваційної інфраструктури [1].
У процесі євроінтеграції для ефективного функціонування української
інноваційної системи вже створюються стимули для підприємств до
використання необхідних ресурсів у сфері досліджень і технологій із країн –
членів ЄС. Для прискорення цих процесів в Україні необхідно застосовувати
стратегію інноваційного прориву та впроваджувати раніше розроблену
Стратегію інноваційного розвитку в умовах економічної глобалізації.
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ПОСИЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КРАЇНАМИ
СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ЄС
Однією із складових зміцнення стосунків між країнами є нарощування
торговельних потоків між ними. В 2019 році експорт товарів з ЄС до країн
Східного партнерства становив 45,2 млрд дол. США, або 0,74% від його
загального товарного експорту [1]. Аналогічна ситуація спостерігалася і щодо
імпорту товарів (43,4 млрд дол. США, або 0,72% від загального товарного
імпорту). З метою збільшення цих відносно невеликих обсягів торгівлі, а отже, і
посилення торговельних зв’язків, наприкінці 2019 року Міжнародний
торговельний центр за підтримки Європейського Союзу ініціював реалізацію
проєкту «Служби технічної допомоги торгівлі в рамках Східного партнерства»
[2]. Цей п’ятирічний проєкт із бюджетом у 3,7 млн євро, який триватиме до
2024 року, підпадає під ініціативу ЄС «EUBusiness», що охоплює всю
підтримку, яку ЄС надає малим та середнім підприємствам у регіоні Східного
партнерства, до якого входять шість країн: Вірменія, Азербайджан, Білорусь,
Грузія, Молдова та Україна.
Проєкт має на меті посилити економічні зв’язки як між країнами
Східного партнерства, так і їх економічні зв’язки з ЄС. Роботу Міжнародного
торговельного центру в рамках цього проєкту буде зосереджено на шести
основних компонентах.
1. Розробка торговельно-інформаційного порталу Східного партнерства,
який надаватиме торговельну інформацію про регіон та ЄС щодо:
– ринкових тенденцій (торгові потоки, показники торгівлі та дані про
експортний потенціал);
– ринкових вимог (митні тарифи, торгові угоди, правила походження);
– ділових контактів (перелік торгових компаній та їх контактні дані).
2. Розробка інтернет-служби підтримки, що дозволить компаніям
звітувати про проблеми, з якими вони стикаються під час експорту чи імпорту.
Вони також зможуть використовувати систему для запиту інформації, яку вони
не змогли знайти на порталі або в інших джерелах.
3. Здійснення масштабних опитувань бізнесу щодо нетарифних заходів
для виявлення регуляторних та процедурних торговельних перешкод з якими
стикаються компанії в шести країнах Східного партнерства. Ці опитування, що
охоплюють усі сфери товарів та три сфери послуг, використовують чітко
встановлену методологію Міжнародного торговельного центру, адаптовану до
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національних обставин шляхом консультацій з відповідними зацікавленими
сторонами.
4. Підготовка галузевих посібників щодо адміністративних процедур,
необхідних для експорту з шести країн Східного ринку на ринок ЄС. Ці
посібники будуть доступні на торговельно-інформаційному порталі Східного
партнерства.
5. Нарощування потенціалу для збирання та обробки даних про торгівлю
послугами в кожній з шести країн для вирішення численних проблем, що наразі
існують для збирання даних про торгівлю послугами. Міжнародний
торговельний центр спочатку оцінить, які дані є, і виявить прогалини, які
існують в ідентифікації та збирання даних стосовно сфери послуг.
6. Забезпечення навчання представників організацій із підтримки бізнесу
інструментарієм, який надається на основі ресурсів торговельноінформаційного порталу Східного партнерства; набором засобів Міжнародного
торговельного центру для аналізу ринку та інших джерел торговельної
інформації. Це допоможе державним та приватним установам визначити
ринкові можливості в регіоні Східного партнерства та в ЄС.
Пандемія коронавірусу вплинула на реалізацію цього проєкту, частково
відтермінувавши строки його запровадження. Водночас протягом перших
місяців 2021 року очікується, що за координацією з відповідними органами
влади ЄС та країн Східного партнерства буде завершено роботу над макетом
торговельно-інформаційного порталу Східного партнерства. Паралельно буде
розроблена бета-версія з інформацією про ринки, тестування якої повинно
завершитись у першій половині 2021 року. У середині 2021 року очікується
запуск остаточної версії Служби технічної допомоги Східного партнерства.
Після чого буде здійснюватися постійне збирання інформації для неї за трьома
напрямами роботи:
1) торговельно-інформаційний портал Східного партнерства;
2) проведення на постійній основі опитування компаній;
3) розроблення пропозицій щодо створення нових можливостей.
У частині роботи над торговельно-інформаційним порталом Східного
партнерства у 2021 році планується створення та координація мережі
національних координаційних центрів. Також буде проведено тестування
системи запитів, а також збір та оновлення даних (включаючи торгівлю
послугами та торговельні процедури).
В частині проведення опитувань у 2021 та 2022 роках буде проведено
спеціальні опитування бізнесу, результати яких аналізуватимуть фахівці
Служби технічної допомоги торгівлі в рамках Східного партнерства. Після
цього починаючи з 2022 року буде організовано зустрічі представників ділових
кіл країн Східного партнерства та ЄС.
Щодо створення нових можливостей, то протягом 2021 року буде
розроблено індивідуальний навчальний план для кожної країни Східного
партнерства, а починаючи з 2022 року – проведено серію з 3–5 тренінгів у
кожній країні. Також у 2022 році буде розроблена та розпочне свою діяльність
комунікаційна кампанія в кожній країні.
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Враховуючи важливість збільшення обсягів експорту для розвитку
України [3], слід вивчити можливості, які будуть створені Службою технічної
допомоги торгівлі в рамках Східного партнерства та організувати ознайомлення
зацікавлених сторін в Україні, насамперед з числа державних та приватних
компаній із можливостями, створеними цією службою. Також слід забезпечити
активну участь країни у роботі Служби технічної допомоги торгівлі в рамках
Східного партнерства.
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МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІК УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС
В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Інтеграція з ЄС для України є важливою частиною її цивілізаційного
розвитку, що обумовлено низкою причин. Так, це і заможність та більша
розвиненість наших західних сусідів, це і деструктивна політика РФ на
пострадянському просторі, відзначається й неможливість гармонійного
розвитку в існуючих геополітичних і геоекономічних умовах за рахунок
внутрішнього зростання, що обумовлено структурою економіки України та її
експортноорієнтованістю, низькою платоспроможністю населення й бізнесструктур. Тому інтеграція та трансформація економіки України до рівня країн
ЄС значною мірою є природним процесом, що має зважено реалізовуватись.
Відзначимо, що членство в ЄС і перспективи вступу підвищили
економічну привабливість країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ) не тільки
для інших країн ЄС, а й для іншого світу, наприклад, за рахунок зниження
премій за ризик. Приєднання до клубу високорозвинених країн зі стабільними
інститутами надає довгострокове забезпечення для безпечного інвестиційного
клімату та надійних торгових партнерів у країнах ЦСЄ, що зацікавило значну
кількість фірм з інших регіонів світу за межами ЄС побудувати ділові
відносини і серйозно їх розвинути. Діючи ефективно, країни ЦСЕ поєднують у
собі привабливість країн, що розвиваються (висока маржинальна віддача від
капіталу, дешева робоча сила, яка водночас добре підготовлена завдяки гарній
системі освіти) з інституціональною стабільністю передових країн. Тому
торгівля та зростання ВВП між країнами ЦСЄ і світом у цілому збільшувалася
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інтенсивніше, ніж у розвинених країнах ЄС. До таких країн в першу чергу
можна віднести Польщу, Чехію, Словаччину, Естонію.
Країни ЦСЄ суттєво збільшили випуск продукції при вступі до ЄС не
лише за рахунок приєднання до загального ринку, а й за рахунок прямих
фінансових траншів і допомоги перед вступом. Крім того, як члени ЄС, вони
отримали доступ до інфраструктурних фондів, прямих виплат в сільському
господарстві, до фондів транскордонного співробітництва, до інших
структурних фондів ЄС. Урахування цих каналів інвестування і трансформації
примножує вигоди для країн ЦСЄ від європейської інтеграції [1].
Необхідно відзначити й існуючі виклики, проблеми і неузгодженості, що
заважають країнам ЄС системно і конвергентно зростати. Так, в сучасному
глобалізованому світі сформувались три економічні гегемони – це США, Китай
та ЄС. До COVID-19 у 2016–2019 рр. домінувала політика взаємних тарифів,
обмежень і звинувачень у рамках нової «холодної війни» між США та Китаєм,
в яку частково попала також і Європа. При цьому економічне піднесення у
Європейському Союзі має циклічний характер та підтримує синхронний тренд
на зростанням разом із глобальним. Крім того, Європа до COVID-19 системно
страждала від дефляційного впливу через своє боргове навантаження, дефіцити
та демографію. Зростання світової економіки стало важливим фактором
відновлення Європи і в умовах нової «холодної» торговельної війни між
економічними гегемонами призвело до стагнації і наднизьких темпів
економічного зростання.
Головний бар’єр для системного економічного зростання ЄС – це
гальмування інституціональних та політичних реформ, яке проявляється у
відсутності чіткого бачення майбутнього Європи абсолютною більшістю країн
ЄС, домінуванні національного над загальноєвропейським. Економічні
стимули, що активно працюють на інших глобальних лідерів – США та Китай,
в Європі не функціонують так злагоджено і швидко. Прикладом є Італія, так її
новий коаліційний уряд до кризи COVID-19 хотів збільшити бюджет у понад
100 мільярдів євро, щоб простимулювати власну економіку після 18 років
стагнації виробництва з моменту приєднання до зони євро в 2000 році. Але це
суперечить Пакту фінансової стабільності ЄС, який запобігає бюджетному
дефіциту та державному боргу понад встановлені нормативи. Члени Єврозони
проводять спільну грошово-кредитну політику під егідою Європейського
центрального банку без будь-якої або без значущої фіскальної гармонізації, що
могла б допомогти державам-членам, які потрапили в складне становище. Їх
провідна рекомендація – жорстка економія. Такий підхід обернувся провалом і
низькими темпами економічного зростання порівняно з США та Китаєм. У ЄС
впроваджуються малоефективні реформи, що не дозволяють отримати більшу
конвергенцію між державами – членами зони євро, а отже, існують загальні
проблеми, з якими вони зіштовхуються: великий дефіцит, зростаючі борги,
падіння продуктивності й низький рівень впровадження інновацій, а також
головне – відсутність єдиного бачення проблем і майбутнього розвитку ЄС [2].
У контексті зазначеного додамо ще й виклик пандемії коронавірусу
(COVID-19), який завдає серйозних соціальних та економічних втрат Європі.
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До середини жовтня 2020 року понад 240 000 людей в Європі померли, при
цьому, за оцінкою експертів, цим вірусом заразилися майже 7 мільйонів людей.
Блокування ранньою весною 2020 р., добровільне соціальне дистанціювання,
пов’язані з цим збої в ланцюгах поставок та зниження програм відновлення
призвели до рекордного колапсу економічної діяльності в ЄС. Реальний ВВП
упав приблизно на 40% за ІІ кв. 2020 року (у річному підрахунку порівняно з
попереднім кварталом), причому більш глибоке скорочення відбулося в країнах
ЄС з розвиненою економікою, де вірус поширювався першим, порівняно з
країнами Європи, що мають ринки, які формуються.
Втрати від пандемій для Європи могли би стати ще значнішими без
урахування сильної та багатогранної реакції на кризу. По всій Європі уряди
розвернули найбільші бюджетні пакети для підтримки домашніх господарств та
фірм, при цьому програми збереження робочих місць дозволили зберегти не
менше 54 мільйонів робочих місць. Центральні банки приступили до суттєвої
зміни грошово-кредитної політики як традиційними, так і нетрадиційними
способами, щоб надати потік кредитів, ліквідності, прямих траншів та запобігти
збиткам на фінансових ринках. Крім того, було впроваджено послаблення
макропруденційних вимог, щоб зменшити вірогідність розповсюдження кризи
через банківську систему та підтримати позичальників. Під час пандемії 2020
року Європейський Союз зміцнив існуючі правила і норми, щоб навчитися
контролювати бюджетний дефіцит та одночасно підтримувати домашні
господарства й компанії. Демонструючи сильну солідарність, ЄС також
мобілізує національні ресурси для фінансування нових антипандемічних
засобів та доповнень національної податково-бюджетної політики. Вже
підраховано, що вплив пандемії COVID-19 на світову економіку став у 4 рази
сильнішим за попередню кризу 2008–2009 рр. У ІІ кв. 2020 року ВВП США
впав на 9,1% порівняно з попередніми трьома місяцями, перевершивши
квартальне скорочення на 2% за той же період 2009 року. Економіка Єврозони
виявилася ще гіршою, скоротившись на 11,8%. Водночас у багатьох країнах, що
розвиваються, були знищені цілі сектори економіки, – наче під час війни.
Уряди найбільш розвинених країн (G20) витратили колосальні 7,6 трлн
дол. США і розраховують на бюджетні стимули, а провідні центральні банки
«закачують» гроші у фінансово-економічну систему, щоб оживити світову
економіку. Федеральна резервна система США витрачає 2,3 трлн дол. на
підтримку підприємств і фінансових ринків, що набагато перевищує пакет
допомоги ФРС 2008 року в розмірі 700 млрд дол. США. ЄС також виділяє
безпрецедентну до цього суму в понад 750 млрд євро. Ці заходи є рятівним
кругом для багатьох людей і фірм – від звільнених працівників ресторанів до
власників малого бізнесу, які тепер мають доступ до програм страхування від
безробіття і соціального забезпечення. Пандемія нанесла довгострокові збитки
економіці й зайнятості. Тому планування, інвестування та відновлення
вимагають післявоєнного мислення. Світу необхідно усвідомити весь масштаб
«уламків» після кризи і проблему відновлення [3, 4].
Згідно з дослідженнями МВФ, бідне населення і бідні країни постраждали
від COVID-19 набагато більше, ніж заможні країни і люди. Ці дослідження
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підтверджують складний стан вітчизняної економіки і населення України в
2020 році. Крім того, посткризове відновлення в Європі базуватиметься на
стратегії стійкого зростання, що запускає цикл відновлення на основі:
екологічної стійкості, продуктивності, справедливості, макроекономічної
стабільності. Значні інвестиції в ЄС спрямовуватимуться у «зелені» та цифрові
технології. В цьому аспекті технологічно відстала, сировинно орієнтована,
енерговитратна і низькоекологічна економіка України не вписується в
стратегію майбутнього розвитку ЄС. Тому вищому керівництву України
необхідно суттєво переосмислити існуючий потенціал і систему
рентоорієнтованого та низькопродуктивного для суспільства й сучасної
цивілізації вітчизняного господарства, щоб спрямувати його в ті галузі та сфери
діяльності, які допомогли б економіці України вийти на сталу траєкторію
інноваційного розвитку за європейськими стандартами. Але необхідно
врахувати й те, що в Україні існує значний деструктивний вплив на економіку
олігархічних кланів, а інвестиціям заважають корумповані чиновники і низькі
стандарти захисту прав власності. Тільки подолавши ці складні проблеми,
вітчизняна економіка буде спроможна реалізовувати власний потенціал
повноцінно і синхронно з економікою ЄС [5–7].
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ЄС ТА УКРАЇНІ
Інновації є пріоритетним напрямом економіки і сприяють
удосконаленню всіх аспектів сучасного життя, а поширення процесу
цифровізації супроводжується зростанням проникнення інновацій в усі галузі
економіки. Фінансовий ринок не є винятком, і фінансові інновації тут
проявляються через посилення впливу інформаційних технологій на
прийняття рішень на всіх етапах функціонування суб’єктів фінансового ринку,
від формування фінансового інституту, пошуку контрагента, до укладення
угоди і подальшої взаємодії. Фактично значна частина фінансових відносин
переходить в цифровий простір, формуючись тепер в рамках концепції
Інтернету речей (IoT, Internet of things) [1, с. 12].
Цифровізація є загальною характеристикою більшої частини сучасних
фінансових інновацій і обумовлена зростанням впливу інформаційнокомунікаційних технологій в процесі виробництва і надання фінансових
послуг. З огляду на потенційно глобальний характер інноваційних фінансових
технологій, Україні потрібно здійснювати свою діяльність таким чином, щоб
країна була інтегрована в глобальну міжнародну фінансову систему, з метою
підвищення конкуренції і зниження ризику інформаційної злочинності.
Світова спільнота і зарубіжні країни вже накопичили певний досвід
врегулювання діяльності у сфері застосування інноваційних фінансових
технологій, який може бути використаний при створенні вітчизняного
правового механізму регулювання фінансових технологій.
Розглядаючи питання впровадження інноваційних технологій у
фінансовій сфері в ЄС, можна зазначити, що станом на сьогодні найбільш
поширеними стають:
– продукти, пов’язані зі здійсненням платежів, – мобільні платежі,
електронна комерція, P2P-перекази, альтернативні платіжні інструменти;
особливо актуальними стали блокчейн-технології, зокрема – криптовалюта [2,
с. 99];
– інструменти фінансування, що представляють альтернативу
банківським інститутам в частині кредитування – краудфандинг,
краудлендинг, краудінвестинг, факторинг і в частині інвестиційного бізнесу –
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інструменти управління активами – управління приватними фінансами,
управління ризиками [3, с. 118];
– технології, що опосередковують надання фінансових послуг, – кошти
датамайнінга, маркетплейси;
– сервіси, асоційовані з регулюванням індустрії RegTech (regulatory
technologies), націлені на забезпечення виконання піднаглядними
організаціями регуляторних вимог і SupTech (supervisory technologies), що
сприяють здійсненню регуляторами наглядових функцій.
Інновації активізують приріст швидкості здійснення та обсяги
електронних платежів. За прогнозами, використання мобільних платежів у
світі до 2022 р. збільшиться на 28%, а ринок захоплюють нові платіжні
фінтех-стартапи. Великі банки країн Північної Європи, зокрема,
використовують шведський сервіс мобільних платежів Swish, у Франції
аналогічні послуги надають Kwixo, Buyster та інші стартапи інноваційних
фінансових технологій, європейські компанії вже залучають послуги Advisor
Platforms (цифрової платформи для фінансового консалтингу) [4].
На шляху впровадження різних високотехнологічних інновацій, що
сприяють прискоренню економіки, у 2018 р. Європейська Комісія ухвалила
Фінансово-технологічний план дій. Його метою є створення законодавчої
бази, що дозволяє здійснювати контроль і регуляцію процесів, що
відбуваються на фінансовому ринку ЄС, із використанням високих технологій,
включаючи, зокрема криптовалюту [5]. Реалізація плану включає втілення в
життя двадцяти трьох кроків, які дадуть змогу впровадити в економіку ЄС
інноваційні бізнес-моделі та такі інноваційні технології, як блокчейн, хмарні
сервіси і штучний інтелект, підвищити рівень кібербезпеки і цілісності
фінансової системи.
Інвестиції у фінтех стрімко зростають. За підсумками 2019 р. Велика
Британія зайняла друге місце в світі (і перше в Європі) за обсягом інвестицій у
галузі фінансово-технологічних інновацій – 4,9 млрд дол. США (зростання на
38% протягом 2019 р.). П’ять найбільших інвестиційних угод в Європі у 2019
р. уклали фінтех-стартапи Greensill Capital (800 млн дол. США, Велика
Британія), N26 (470 млн, Німеччина), Klarna (460 млн, Швеція), WeFox (235
млн, Німеччина) і Checkout.com (230 млн, Велика Британія). Лідером за
обсягами залучення інвестицій в Європі серед стартапів є британська
комунікаційна компанія OneWeb із загальним обсягом фінансування – 3,5
млрд дол. США [4].
Якщо говорити про прогнози подальшого розвитку інноваційних
технологій у фінансовій сфері, то розширення проведених фінансових
операцій буде здійснено двома основними шляхами [5].
По-перше, це використання віртуальних платежів, які набудуть
особливої популярності серед населення, а також малих і середніх
підприємців. Електронні гроші не мають фізичного втілення, вони не мають
фізичної форми, а перебувають на електронних носіях. Утім, в реальності
віртуальні фінансові операції можуть стати причиною виникнення державного
дефіциту. І для країн з високим рівнем соціальних зобов’язань це загрожує
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зростанням соціальної напруженості [5]. Також є ряд недоліків такого
швидкого зростання впливу інноваційних технологій на фінансовий сектор – у
національної валюти може з’явитися сильний конкурент у формі віртуальних
грошових одиниць. Для невеликих країн, на думку експертів, це навіть
загрожує повним зникненням своєї валюти [3, с. 102].
Другим напрямом, здатним змінити фінансову систему в цілому, може
стати використання фінансових інтернет-послуг. Розвиток інноваційних
сервісів стимулює фінансові інститути ставати клієнтоорієнтованими,
надавати клієнтам доступ до фінансових послуг 24/7 і, грунтуючись на даних
про поведінку кожного клієнта, пропонувати найбільш оптимальні рішення з
доступних на ринку.
Важливим кроком для розвитку фінансово-технологічної індустрії в
Україні вважаємо створення у 2019 р. Національним банком України
Експертної ради з питань комунікації з інноваційними компаніями, що
допомогатиме регулятору зрозуміти потреби та напрями розвитку ринку, а
інноваційним компаніям – особливості регулювання та законодавчої бази [6].
В Україні FinTech-проєкти України представлені розробками PayCore.io
(онлайн-бізнес), Todobank (мобільний банк), MOSST, PayLastic, Finik.Pro,
Mo.cash – онлайн-платежі тощо [7].
У контексті розвитку інноваційних фінансових послуг Національний
банк України особливу увагу приділяє захисту користувачів інноваційних
рішень та продуктів. Так, Національний банк анонсував створення нового
механізму захисту прав споживачів фінансових послуг, що передбачатиме
відповідальність банків та небанківських фінансових установ за якість
пропонованих ними послуг [6].
З огляду на викладене вище, доходимо висновку, що фінансовий сектор
економіки виходить на новий рівень, де переваги мають технології, здатні
автоматизувати процеси, скоротити витрати і знайти оптимальне рішення
повторюваних завдань. Побудова абсолютно нових бізнес-моделей може
зумовити повний перехід фінансових операцій у мережу Інтернет, що суттєво
вплине на роль держави в економіці. У таких умовах виникає необхідність
стандартизації методів доступу до даних і розвитку технологій із забезпечення
безпеки, захисту від нових ризиків.
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ПОДАТКОВИЙ ВИМІР ЗБЛИЖЕННЯ ЄС ТА УКРАЇНИ:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ
Процеси офшоризації міжнародних фінансів, які стали характерною
рисою розвитку світової економіки з 60-х років ХХ століття, представляють
предмет теоретико-практичних дискурсів, зважаючи на дискусйність даного
питання. Міжнародні податкові правила і правила міжнародної торгівлі є
несправедливими щодо країн із низькім рівнем доходу, оскільки стандарти у
цих сферах традиційно встановлюються найбільш потужними гравцями.
Руйнівний вплив від такого положення речей посилюється внаслідок тісної
взаємодії правил торгівлі та норм оподаткування. Незважаючи на
превалюючий у сучасних дослідженнях підхід щодо визнання руйнівного і
шкідливого впливу офшорних юрисдикцій та спеціальних статусів компаній
у класичних податкових юрисдикціях, що дозволяє останнім здійснювати
оперативну діяльність у пільговому режимі, – на міжнародний добробут та
світову фінансову систему, на практиці виокремлюється також і частково
позитивний вплив. Таке положення ґрунтується на ряді логічних та
закономірних заходів, які є наслідковими щодо первинної зацікавленості
держав у зменшенні обсягів капіталу, які їх компанії виводять в офшорні
зони, а відтак розробляють напрями удосконалення податкової та банківської
систем, полегшують ведення бізнесу в країні. Звичайно, зазначений
позитивний вплив не настільки масштабний, як втрати держав світу від
«втечі капіталу». Можна погодитись, що позиція офшорних юрисдикцій
щодо вільної торгівлі капіталом як фактором виробництва є виправданою,
оскільки, з точки зору підприємництва, офшоризація оптимізує податкове
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планування, розширює доступ як до міжнародних фондових ринків, так і до
ринку валютних конверсійних операцій, тобто загалом сприяє розвиткові
міжнародних фінансів в цілому.
Прискорений перехід до цифрової економіки загострює вже існуючі
нерівності та проблеми, а також породжує нові. Традиційно міжнародні
податкові правила наділяли податком фізичну присутність компанії. Однак за
останнє десятиліття цифровізація економік зруйнувала таку систему через
можливості, які вона пропонує компаніям для здійснення операцій через
кордони країн із фізичною присутністю тільки в одній.
Економіка XXI століття характеризується тим, що фірми можуть бути
активно залучені в економічне життя великої кількості юрисдикцій без
значної фізичної присутності, а більшої ваги набирають нові нематеріальні
фактори вартості продукції або послуг. Як наголошується в доповіді
Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), цифрова революція
змінює наше життя і суспільство з безпрецедентною швидкістю і небувалим
розмахом, створюючи при цьому як величезні можливості, так і колосальні
проблеми [1].
Експерти відзначають, що діджіталізація, штучний інтелект і
роботизація стануть головними драйверами зростання світової економіки до
2030 року. Крім того, вони прогнозують, що вже в 2025 році майже чверть
світового ВВП припадатиме на цифрову економіку завдяки діджиталізації
промисловості (зараз, за різними оцінками, така частка становить від 4,5 до
15,5%) [2].Тому не дивно, що з 2015 року питання цифрової економіки
виносяться на порядок денний щорічних самітів G20.
Міжнародно-правове регулювання у сфері оподаткування бізнесу, який
оперує у різних юрисдикціях, покладено за основну мету діяльності двох
організацій – Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмивання
грошей (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) [3] та
Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [4]. Членами
FATF є всі розвинені і найбільші країни, що розвиваються (Китай, Індія,
Бразилія, Аргентина, Мексика). Вона займається розробленням заходів із
формування в кожній країні режиму протидії легалізації незаконно
отриманих доходів.
Рекомендації FATF зосереджені у таких сферах:
– вдосконалення правової системи в країні;
– підвищення ролі фінансових і кредитних установ у боротьбі з
відмиванням грошей;
– активізація міжнародного співробітництва у сфері запобігання
відмивання капіталів.
FATF були розроблені 40 рекомендацій у сфері злочинного відмивання
грошей і фінансування тероризму, які переглядаються раз на п’ять років і, по
суті, є ключовим інструментом діяльності організації. Зазначені рекомендації
являють собою набір правових і організаційних заходів, спрямованих на
формування національних (країнових) режимів протидії офшорам. Резолюція
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Ради Безпеки ООН № 1617 від 2005 р. встановила ці заходи обов’язковими
для виконання країнами – учасницями ООН [5].
На наднаціональному рівні ЄС антиофшорне регулювання базується на
прийнятому в 2004 році базовому документі, який передбачає активізацію
інформаційного обміну між країнами про оподаткування підприємств, а
також проведення узгодженої політики між членами ЄС щодо офшорних зон
«Повідомленні щодо протидії та боротьби з фінансовими та корпоративними
зловживаннями» (Communication from the Comission to the Council and the
European Parliament on preventing and combating financial and corporate
malpractice) [6].
Можна з упевненістю стверджувати, що міждержавне обговорення
проблеми оптимізації оподаткування з використанням офшорних схем
розпочалося лише у 2012 році. Представниками урядів основних розвинених
країн в рамках G20 офіційно було піднято питання штучного переведення
оподатковуваного прибутку в безподаткову або низькоподаткову
юрисдикцію. Згодом, починаючи з 2013 року в рамках ОЕСР складався план
заходів із боротьбт з розмиванням податкової бази і виведенням прибутку зпід оподаткування, наразі відомий як План BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting) [7]. Цей план затвердили всі країни – члени ОЕСР і країни G20,
погодившись співпрацювати на рівних засадах у питаннях встановлення
стандартів та моніторингу процесу виконання заявлених заходів. Так, у 2013
році було підготовлено звіт «Про розмивання бази оподаткування та
виведення прибутку з-під оподаткування» із запропонованою Глобальною
дорожньою картою. Ця ініціатива відстоювала право країн отримувати
належні їм доходи від оподаткування, була покликана сприяти більшій
прозорості та поліпшенню обміну інформацією, що перешкоджатиме
штучному переведенню прибутку до низькоподаткових юрисдикцій.
У Плані дій BEPS 2013 року було відзначено необхідність запровадити
фундаментальні зміни в міжнародній податковій системі, щоб забезпечити
узгодженість податкових правил і підвищити прозорість. Ці принципи лягли
в основу пакета BEPS 2015 року, схваленого Групою двадцяти (G20), який
являє собою перше істотне оновлення міжнародних податкових стандартів
майже за століття, і наразі з його допомогою оцінюють прогрес, досягнутий
майже через п’ять років після впровадження проєкту BEPS [8].
На рівні урядів було визнано, що послідовне та скоординоване
впровадження і застосування рішень, передбачених пакетом BEPS 2015 року,
є критично важливим для зменшення податкових зловживань. До того ж
ключовим елементом успіху є участь у проєкті BEPS країн із різних
географічних регіонів. У результаті було задумано Інклюзивну структуру
OECD / G20 щодо BEPS (OECD/G20 Inclusive Framework), яка розширить
членство у проєкті за межі країн ОЕСР та G20 і включить міжнародні
організації, а також регіональні податкові організації [8].
Підбиття перших підсумків щодо імплементації мінімальних стандартів
BEPS було запланованим на 2020 рік. За основну мету такого огляду
мінімальних стандартів BEPS було прийнято саму можливість оцінити, які
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стандарти були успішними, а які можна вдосконалювати. Зокрема, були
оприлюднені дані про понад 1 100 заходів у боротьбі із уведенням у дію
Плану BEPS, вжитих понад 110 юрисдикціями [9].
Самі заходи являють собою опис проблемних сфер, щодо яких
необхідно вжити конкретних заходів. Серез них є такі, як:
– удосконалення податкового законодавства (наприклад,
прийняття правил про контрольовані іноземні компанії, оподаткування
фінансових схем, контроль цінових угод, зловживання угодами у сфері
уникнення подвійного оподаткування);
– впровадження нових правил оподаткування в рамках «цифрової
економіки»;
– підвищення ефективності взаємодії держав для цілей виконання
Плану BEPS із розробкою багатосторонніх інструментів і єдиних
стандартів обміну інформацією між країнами.
План дій BEPS складається із доповідей стосовно 15 заходів, якими
визначено дії (Action) або кроки, починаючи з нових мінімальних стандартів,
перегляду чинних стандартів, а також спільні підходи, що сприятимуть
зближенню національних специфік, та настанови, розроблені на основі
найбільш прогресивних світових практик.
У рамках проєкту BEPS понад 135 країн співпрацюють, щоб покласти
край стратегіям уникнення податків, у рамках яких компанії та заможні
фізичні особи використовують недоліки податкових правил, щоб уникнути
сплати податку за стандартною ставкою. Зокрема, згідно із даними ОЕСР,
щорічно через практику уникнення податків багатонаціональними
компаніями до бюджетів країн не надходить близько 240 мільярдів доларів,
що в еквіваленті становить близько 10% світового доходу з податку на
прибуток підприємств [10].
Україна також задекларувала свій цивілізований намір щодо виконання
Плану BEPS, приєднавшись із 1 січня 2017 року до Програми розширеного
співробітництва в рамках ОЕСР та взяла зобов’язання імплементувати
мінімальний стандарт. У рамках цього зобов’язання було передбачено
обов’язкове виконання чотирьох кроків із п’ятнадцяти запропонованих.
Обов’язковими до виконання Україною визначались чотири кроки (або Дії) із
п’ятнадцяти запропонованих, а саме:
– Дія 5 «Удосконалення заходів боротьби з податковими
зловживаннями» – спрямований на боротьбу з податковими
зловживаннями, що пов’язані з використанням спеціальних шкідливих
режимів оподаткування (countering harmful tax practices);
– Дія 6 «Недопущення зловживання пільгами, передбаченими
двосторонніми угодами» – спрямований на боротьбу з податковими
зловживаннями, що пов’язані з використання спеціальних шкідливих
режимів оподаткування (countering harmful tax practices);
– Дія 13 «Рекомендації про документацію з трансфертного
ціноутворення та розкриття інформації по країнах» – спрямований на
удосконалення вимог чинних національних правових норм щодо
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документації з трансфертного ціноутворення (transfer pricing
documentation and country-by-country reporting);
– Дія 14 «Удосконалення процедури взаємного узгодження
шляхом вирішення спорів».
З метою запровадження в Україні пакету BEPS Міністерство фінансів
України спільно з Національним банком України розробили Дорожню карту
реалізації плану Дій BEPS (2017 р.), а також відповідний законопроєкт «Про
внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану
протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під
оподаткування». Слід звернути увагу, що, крім Дій 5, 6, 13 та 14 Плану дій
BEPS, зазначених вище, для мінімального стандарту боротьби із BEPS у
вітчизняних Рекомендаціях з реалізації цього Плану (мінімальні стандарти)
розглядається Дія 15 «Розроблення багатостороннього інструменту для зміни
двосторонніх податкових угод» [11].
У 2018 році Україна підписала Багатосторонню конвенцію про
виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії
розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування
(Конвенція MLI), яка наразі є підґрунтям для впровадження кроків 6, 7, 14 та
15 [12]. Закон України, який ратифікував Конвенцію MLI, вступив у дію
02.04.2019 року.
Україна стала 83 державою, яка підписала в рамках ОЕСD/G20 BEPS
Project Конвенцію про протидію розмиванню бази оподаткування та
виведенню прибутку з-під оподаткування, MLI. Угода MLI була розроблена
ОЕСD та затверджена 24 листопада 2016 року. Вона відповідає змістовному
наповненню Дії 15 Плану BEPS, спрямованого на боротьбу з розмиванням
податкової бази і переміщенням прибутку за кордон. Дедлайн її ратифікації
був встановлений до кінця 2018 року. Це пов’язано з тим, що наприкінці
2018 року OEСР традиційно публікує список країн, які не виконали
мінімальний стандарт Плану BEPS.
Невиконання мінімального стандарту могло стати причиною
включення України до списку юрисдикцій, що не співпрацюють з питань
оподаткування, який складається Радою ЄС (тобто до «чорного списку»
офшорів). Саме заходи із впровадження BEPS виступають одним із критеріїв
при формуванні цього списку. Більшість країн потрапляють до такого списку
саме через те, що не долучилися до Конвенції MLI і не задекларували такого
бажання.
У контексті Конвенції для України йдеться насамперед про угоди про
подвійне оподаткування. Ратифікація Конвенції дає змогу одночасно внести
необхідні зміни до всіх діючих міжнародних договорів України про
уникнення подвійного оподаткування та виконати Дій 6 та 14 Плану BEPS.
Водночас ратифікація впливає на податкову сферу, цивільно-правові та
господарські відносини, оскільки виникне необхідність внесення відповідних
змін до національного законодавства. На підтвердження цього 23 травня
2020 року набрав чинності Закон України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення
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адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у
податковому законодавстві», яким впроваджено дев’ять із п’ятнадцяти Дій
Плану BEPS (а саме: Дії 3, 4, 6, 7, 8-10, 13 та 14).
Імплементація заходів Плану BEPS перебуває на різних етапах
реалізації для кожної країни-учасниці. Крім того, кожна країна має
індивідуальні графіки і плани щодо впровадження заходів боротьби з
ухиленням від сплати податків, покращення узгодженості міжнародних
податкових правил та забезпечення більш прозорого податкового
середовища. Україна ще тільки на початку цього непростого шляху. Але
можна стверджувати, що актуальні досягнення у цих сферах свідчать про
європейський вибір нашої країни та готовність співпраці на рівних із
міжнародною бізнес-спільнотою.
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НОВІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ
ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄС
У сучасних нових вимірах економічного розвитку актуальним є питання
розвитку інноваційних процесів, які можна розглянути на прикладі деяких
країн – членів ЄС (Фінляндія, Нідерландів) та України. Отже, у Фінляндії
розвиток інноваційних процесів є найбільш ефективним у світі за рахунок
переорієнтації фінської економіки з виробництва сировинних ресурсів на
наукомістке виробництво. Так, визначаючи основні напрямки реалізації
розвитку інноваційних процесів до 2009 р. Рада з наукової та технологічної
політики Фінляндії впроваджувала політику, пов’язану з якісною
післядипломною освітою та заохоченням до наукової діяльності. Завдяки цьому
в країні було створено 130 шкіл післядипломної освіти, метою яких є
поліпшення якості підготовки дослідників у процесі роботи над дисертацією, а
також розширення спектра міжнародного співробітництва. Також Радою
схвалено заснування п’яти кластерів (енергетика та захист навколишнього
природного середовища; металопродукція й машинобудування; лісова галузь;
охорона здоров’я; інформаційна та комунікаційна індустрії).
Рада схвалила Доповідь з питання національної інноваційної політики,
у якій визначено основні положення Національної інноваційної стратегії
(2008 р.). Передбачено надання підтримки конкурентоспроможності фінської
економіки; забезпечення потреб споживачів та охорона навколишнього
природного середовища. Впровадженням Стратегії займалася Рада з питань
досліджень та інновацій (2009 р.), яка замінила Раду з наукової та технологічної
політики.
За даними Eurostat у Фінляндії державне фінансування витрат на
виконання наукових досліджень і розробок незначно зросло – з 25,7 % (2010 р.)
до 28,9% (2017 р.) до загального обсягу витрат, у той час як фінансування за
рахунок коштів підприємницького сектора, навпаки, дещо зменшилось – з
66,1% (2010 р.) до 57,0 % (2017 р.) до загального обсягу витрат [1].
Окрім Ради з наукової та технологічної політики у Фінляндії дієвим
інститутом є Національне фондове агентство з технологій та інновацій «Tekes»,
яке вкладає кошти у створення нових продуктів. Для фінансування створення
нових продуктів воно надає третю частину коштів, необхідних для реалізації
заявленого інститутами проєкту, а іншу частину інвестує Фондове агентство.
Метою його діяльності є підтримка науки (гранти, інвестиційні кредити)
шляхом створення стартапів і проведення підприємствами науково-дослідних
розробок.
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Фінляндія досягла успіху в розвитку інноваційних процесів завдяки
запровадженню механізму державно-приватного партнерства. Держава володіє
частками в пріоритетних підприємствах; забезпечує регулювання відсоткової
ставки; надає підтримку підприємствам в інноваційній сфері; активно розвиває
національну інноваційну систему. Зокрема, шляхом розвитку технопарків. Так,
наприклад компанія «Technopolis» здійснює управління 22 технопарками,
розташованими в шести містах Фінляндії, а також ще двох одиниць – у
м.Таллінн (Естонія) та у м. Санкт-Петербург (Росія). Площа мережі технопарків
становить понад 300 тис. м2 (офісні та лабораторні приміщення). На цій
території зосереджено понад 950 малих, середніх та великих компаній, які
працюють у сфері IKT, електроніки, біотехнологій, медичних технологій, а
також технологій у сфері лісової і харчової промисловості. На території
технопарку кількість працюючих становить понад 12 тис. осіб [2].
Іншою формою розвитку національної інноваційної ситстеми у Фінляндії
є еко-індустріальний парк. Перший еко-індустріальний парк розташований в
Рантасалмі. Фінансування відбувається шляхом реалізації Програми сусідства
INTERREG ІІІ в Балтійському морі (2000–2006 рр.). До його складу входить
кластер підприємств у сфері механічної переробки деревини. Виробник
логотипу «Rantasalm – Oy» охоплює значну кількість зайнятого населення в
регіоні (майже 100 осіб). Надається послуга постачання опалення та
електроенергії як для індустріального парку, так і для мешканців його
території.
У Фінляндії розвиток кластерів відбувається найбільш активно завдяки
реалізації Національної промислової стратегії. Головним завданням Стратегії є
створення кластерів у пріоритетних галузях економіки (таких, як лісова
промисловість, енергетика, охорона здоров’я, харчова промисловість,
будівництво, кольорова металургія). Першим було створено кластер
інформаційних та телекомунікаційних технологій, що характеризувався
розвиненою системою освіти, впровадженням інновацій, виробництвом та
наданням послуг. Переважна частина продукції виробляється компанією
«Nokia». Згідно з прогнозом, темпи розвитку кластера становитимуть 8,1% на
рік, що перевищуватиме очікувані темпи розвитку економіки в цілому більш
ніж у 2,5 раза (3,2%) [2].
У кластерах створено дослідницькі центри (Керуюча дослідницька
компанія «Форест кластер», Керуюча дослідницька компанія в енергетичній
сфері «Кліін», Дослідницький центр відтворюваної енергії «Енергон» та ін.).
Завдяки створенню таких інститутів інноваційного розвитку країна
спромоглася досягти високого рівня розвитку інноваційних процесів. Однак,
незважаючи на позитивну динаміку інноваційної діяльності у Фінляндії,
основною проблемою, що стримує розвиток, є незначна участь малих
підприємств в інноваційному процесі.
Розвиток інноваційних процесів у Нідерландах реалізують Міністерство
економіки Нідерландів, Міністерство освіти, культури і науки Нідерландів
згідно з Програмою «Знання та інновації». Основу Програми становить
довгострокова стратегія «Назустріч планам сталого розвитку продуктивності».
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У країні здійснюється також реалізація програми «Шлях до інновацій: боротьба
з Ліссабонськими амбіціями», основною метою якої є поліпшення
інвестиційного клімату в країні; стимулювання інноваційної діяльності;
розвиток стратегічно важливих видів економічної діяльності та ін.
У Нідерландах підприємства, зосереджені у виробництві високотехнологічних галузей промисловості (судно- та авіабудування, а також пов’язані з
ними технології (електронні сенсорні, радіолокаційні та радіотехнічні системи,
програмне забезпечення, виробництво складових частин авіаційної техніки
«Fokker Aviation», виробництво наземної техніки).
Для проведення наукових досліджень у високотехнологічних галузях
держава (понад 60,0%) здійснює фінансування за рахунок коштів, виділених
Міністерством освіти, культури та науки Нідерландів. Зазначимо, що 16,0%
наукових розробок фінансує Міністерство економічної справи Нідерландів,
6,0% – Міністерство сільського господарства, природи та безпеки продуктів
Нідерландів, а 4,0% – Міністерство транспорту, водного господарства та громадських робіт Нідерландів. Найменші внески у розвиток високотехнологічних
галузей промисловості здійснюють Міністерство охорони здоров’я та спорту
Нідерландів, Міністерство будівництва, планування населених пунктів та
навколишнього середовища Нідерландів, Міністерство закордонних справ
Нідерландів, Міністерство оборони Нідерландів (1,5–3,0%).
Крім міністерств, основними інститутами розвитку інноваційного
процесу є Агенція інноваційної політики, Нідерландська рада наукових
досліджень, Королівська академія наук Нідерландів, Нідерландська організація
прикладних наукових досліджень. В останній зазначеній організації працює
понад 500 осіб, які здійснюють новітні наукові дослідження та незалежні
експертизи, надають консультаційні послуги, видають ліцензії та сертифікати
(безпека і оборона, якість життя, промисловість і техніка, будівництво та
обслуговування, інформаційні та комунікаційні технології).
Розвиток
інноваційних
процесів
супроводжується
реалізацією
кластерного підходу, сутність якого полягає в розподілі економіки країни на
«мегакластери» (машино- та приладобудівна галузь; хімічна промисловість;
енергетика; агропромисловий комплекс; будівництво; охорона здоров’я;
транспорт та ін.) [3]. Іншим прикладом є створення мережі інноваційних
центрів (18 од.), в яких працює понад 140 осіб. Фінансування їхньої діяльності
відбувається за рахунок коштів держави.
Також створюються технопарки, які відрізняються один від одного за
масштабом, структурою та обсягами наданих послуг, ступенем наукомісткості,
а також кількістю учасників. Однак вони мають і спільну особливість –
створюються неподалік великих університетських центрів, а ініціатива
створення належить місцевим органам влади. Використовуючи новітні
технології сприяють виришенню питань, пов’язаних з проблемами соціальноекономічного розвитку регіону. Так, «Leiden Bio Science Park»
характеризується високим ступенем концентрації підприємств, науководослідних установ, освітніх організацій, які спеціалізуються в сфері розвитку
біологічних наук і біотехнологій. На території технопарку зосереджено понад
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60 підприємств («Astellas», «Mentor», «Base Clear» тощо), в яких зайнято понад
3500 осіб.
На території Нідерландів діє понад 16 індустріальних парків, які є
майданчиками для здійснення промислової, сервісної та торговельної
діяльності. Індустріальний парк «Рандстад» займає площу в понад 8,000 км2
(майже 7,1 млн осіб.). Завдяки взаємодоповненості та організованій співпраці
між міськими центрами були налагоджені синергетичні зв’язки (надання
комерційних послу (м. Амстердам), виробництво хімії, хімічна промисловість
та транспорті (м. Гаага), оптова торгівля та освіта (м. Утрехт).
До особливостей інноваційного розвитку Нідерландів необхідно віднести
те, що еволюція інноваційних процесів відбувається на рівні регіонів;
реалізуються міжнародні програми з інноваційного співробітництва;
запроваджуються міжнародні інноваційні проєкти щодо розвитку підприємств
малого та середнього бізнесу. Однак, незважаючи на позитивну динаміку
інноваційного розвитку підприємств існують фактори, що перешкоджають
розвитку. Зокрема, це стосується питань недостатньої науково-дослідної
діяльності на підприємствах, а також дефіциті докторів наук з науковотехнічних спеціальностей.
З метою активізації українсько-європейського співробітництва у сфері
розвитку інноваційних процесів необхідно переглянути незавершені
нормативно-правові документи, поновити ті, що є актуальними, а також
розробити нові державні цільові програми.
1. Відповідно до Концепції створення індустріальних (промислових)
парків, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 447-р. від 1
серпня 2006 р., було започатковано розвиток цього виду діяльності в нашій
країні, визначено механізм та послідовність дій з реалізації державної політики
у сфері створення та розвитку індустріальних (промислових) парків,
гарантувалися широкі можливості для стимулювання інвестиційноінноваційної діяльності в Україні.
У 2012 р. зареєстровано Закон України «Про індустріальні парки». З
метою подальшого розвитку індустріальних парків в Україні актуальним є
проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України,
спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом
запровадження стимулів в індустріальних парках» (номер реєстрації 3724 від
23.06.2020 р.), а також проєкт закону «Про внесення змін до Митного кодексу
України, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор
економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках» (номер
реєстрації 3725 від 23.06.2020 р.). Метою законопроєктів є сприяння залученню
іноземних та вітчизняних інвестицій у створення нових виробництв шляхом
розвитку індустріальних парків.
2. Необхідно зазначити, що, на відміну від індустріальних парків, в
Україні відсутнє інституційно-правове забезпечення щодо їх функціонування,
тому до основних завдань функціонування кластерів в Україні слід віднести:
створення та розвиток кластерів (розробка нормативно-правової бази щодо
створення та функціонування кластерів, зокрема визначити на законодавчому
113

рівні поняття «кластер», «кластерна політика», «кластеризація»; створення та
реалізація державних програм сприяння розвитку кластерів; створення Реєстру
кластерів в Україні); розвиток кластерних зв’язків та мережевого
співробітництва; збільшення впливу і відповідальності місцевих органів влади в
умовах децентралізації стосовно забезпечення розвитку кластерів; реалізацію
ефективної кластерної політики можлива в контексті комплексу заходів щодо
суттєвого покращення інвестиційного клімату; розробку моделей використання
механізму державно-приватного партнерства з метою залучення недержавних
інвестиційних ресурсів для розвитку кластерів, перш за все забезпечення
території необхідною інфраструктурою; законодавче визначення механізму
створення транснаціональних кластерів.
3. В Україні чинні окремі законодавчі акти, які визначають правові,
економічні та організаційні засади функціонування технологічних парків. На
нашу думку, необхідно невідкладно вжити заходів за такими напрямами, як:
вдосконалення чинного Закону України «Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технопарків» та впровадження заходів державної підтримки
розвитку технопарків; посилення кадрового потенціалу; надання державної
фінансової підтримки для розвитку технопарків та оновлення матеріальнотехнічної бази; розроблення ефективного механізму взаємодії науки – бізнесу –
влади, у тому числі через систему електронного урядування та створення
онлайн-сервісу; інтернаціоналізація вітчизняних технопарків та їхнє включення
до глобальних інноваційних мереж шляхом залучення прямих іноземних
інвестицій, трансферу технологій та розвитку співробітництва з іноземними
технопарками; здійснення досліджень стосовно перспектив розвитку
технопарків, розроблення на їхній основі програм та систем оцінювання
результатів їх функціонування та ін. Також необхідно створити сприятливий
інвестиційний клімат для залучення китайських та вітчизняних інвесторів щодо
розвитку спільних промислових підприємств на інноваційних засадах в
пріоритетних видах економічної діяльності, розробити та реалізувати спільні
українсько-європейські проєкти на замовлення урядів країн у космічній та
авіаційній промисловості; виробництві машинобудівної продукції; виробництві
нових матеріалів та дженериків, а також IT технологій.
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ПОЛІТИКА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: ОЧІКУВАННЯ ТА РЕАЛІЇ
ДЛЯ УКРАЇНИ
Ефективність Європейської політики сусідства сьогодні активно
обговорюється, тривають дискусії щодо фіаско цієї ініціативи. Деякі політики,
представники країн, що входять до складу ЄС, вважають, що вона не заслуговує
на високу оцінку, оскільки не надавала можливості включеним до неї країнам –
Україні, Білорусі, Молдові, Вірменії, Грузії та Азербайджану – шанс на вступ
до ЄС. У рамках програми країни могли задовольнятися лише роллю буферної
зони між Російською Федерацією та ЄС. Однак існують і інші – протилежні
позиції –щодо Європейської політики сусідства, які підтверджуються
фактичними діями та цифрами.
Загальна мета Східного партнерства полягала у налагодженні більш
тісних відносин між ЄС і східними сусідами та просуванні в цих країнах
відповідних програм реформ, дотримуючись таких оперативних цілей, як:
1) підтримка реформ країн-партнерів через Комплексну програму
будівництва інституцій, спрямовану на вирішення всіх відповідних секторів
співробітництва;
2) створення багатосторонньої платформи Східного партнерства,
включаючи підтримку окремих флагманських ініціатив;
3) врахування економічних та соціальних розбіжностей між окремими
регіонами в межах кожної окремої країни-партнера та підвищення її
внутрішньої консолідації шляхом підтримки економічного та соціального
розвитку «Східне партнерство», можна вважати початком офіційної
інституціоналізації ініціативи в рамках Європейського Союзу [1].
У рамках спільного зобов’язання та на підтримку більш орієнтованого на
результати підходу до Східного партнерства Європейська Комісія та
Європейська служба зовнішніх дій визначили на 2020 рік 20 ключових
результатів. Ці зобов’язання ЄС, його держав-членів та шести країн-партнерів
охоплюють чотири основні пріоритетні сфери Східного партнерства:
 посилення економіки (економічний розвиток та ринкові можливості);
 посилене управління (зміцнення інституцій та належне управління);
 потужніший зв’язок (підключення, енергоефективність, навколишнє
середовище та кліматичні зміни)
 сильніше суспільство (мобільність та контакти між людьми).
Проаналізуємо, що зроблено і які структурні зміни маємо у результаті
спільної співпраці у рамках асоціації Україна – ЄС.
1. Економічний розвиток.
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Угода про асоціацію (АА), включаючи Зону вільної торгівлі (DCFTA),
набрала чинності 1 вересня 2017 року. Частина застосовується тимчасово з 1
листопада 2014 р., а ПВТВТ – з 1 січня 2016 р. ПВЗВТ є важливою віхою у
двосторонніх торгових пропозиціях, що є новими економічними можливостями
для обох сторін. АА ініціює реформу законодавчої бази України з метою
приведення її у відповідність з ЄС. А це у свою чергу є трампліном для
покращення загального бізнес-клімату в Україні, в тому числі і шляхом
стримування корупції. Український бізнес отримує пільговий доступ до
світового ринку. Підприємства ЄС можуть скористатися легшим доступом на
український ринок, будуючи нові відносини з постачальниками та партнерами.
ПВЗВТ підтримує постійне збільшення двосторонньої торгівлі між ЄС та
Україною з моменту її тимчасового застосування у січні 2016. У 2019 році він
досяг 44,6 млрд євро. ЄС зміцнив свої позиції як торговий партнер номер один
України. Зараз 42% торгівлі в Україні – з ЄС.
Підтримка розвитку приватного сектора, особливо МСП за допомогою
спеціальних програм та ініціативи EU4Business. Понад 205 мільйонів євро
спрямовані з 2014 року на інвестиції в транспорт, комунальну інфраструктуру
та енергоефективність; кредитування малих і середніх підприємств.
2. Зміцнення інституцій.
Широкомасштабна підтримка реформи управління в Україні
здійснювалась через програми з децентралізації (U-LEAD з Європою), боротьби
з корупцією (EUACI), верховенства права (PRAVO), реформи державного
управління (EU4PAR) та управління державними фінансами (EU4PFM) – разом
на суму понад 300 мільйонів євро.
Підтримка реформи децентралізації, що покращує прозорість та
відповідальність місцевих та регіональних органів влади, а також їх
спроможність запропонувати кращі послуги на загальну суму 130 мільйонів
євро для U-LEAD with Програма Європи. ЄС продовжує підтримувати
антикорупційні інституції в Україні із загальним зобов’язанням у 30 мільйонів
євро [2].
ЄС підтримує цифрову трансформацію України, зокрема, більш доступні
електронні послуги для громадян України, такі, як єМалятко, що дозволяє
батькам зареєструвати новонароджену дитину в електронній формі за 10
хвилин.
Також розроблений цифровий пакет у 50 мільйонів євро, який передбачає
конкретні дії з боку держави, а саме:
 вжити конкретних кроків до гармонізованого ціноутворення в
роумінгу та знизити тарифи на роумінг серед країн-партнерів.
 забезпечити спрощений та дешевий доступ до Інтернету, з особливим
акцентом на сільські райони, через розгортання національних
широкосмугових стратегій та запуск перші широкосмугові
інфраструктурні програми.
 підтримати створення робочих місць у нових цифрових галузях.
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Консультативна місія ЄС з питань реформування сектора цивільної
безпеки в Україні (EUAM Ukraine) підтримує реформування цивільного сектора
безпеки.
3. Зв’язок, енергетична безпека та навколишнє середовище.
ЄС вносить значний внесок в Український фонд енергоефективності
(104 млн євро), підтримує заходи щодо громадської обізнаності щодо
підтримки інвестицій у ефективну енергетику. ЄС та Україна оновили
енергетичний додаток до Угоди про асоціацію. Також надано підтримку для
створення незалежного органу регулювання енергетики та вдосконалення
нового ефективного законодавства в енергетичному секторі.
У тісній співпраці з партнерами та фінансовими установами ЄС
продовжує підтримувати модернізацію газотранспортної системи України.
Для вдосконалення транспорту та логістики в регіоні Східного
партнерства впроваджено план дій щодо інвестицій TEN-T. Базова мережа є
основою розвитку сталої мультимодальної транспортної мережі, і її планується
завершити до 2030 року. Базова мережа охоплює дев’ять коридорів, які
проходять через ЄС: Балтика – Адріатика, Північне море – Балтика,
Середземноморський коридор, Середньосхідний коридор, Скандинавія –
Середземне море, Рейн – Альпи, Атлантичний коридор, Північне море –
Середземне море і Рейн – Дунай. Коридори об’єднані у три генеральних
напрями: «схід-захід», «північ-південь» та діагональні коридори. ЄС покращує
безпеку дорожнього руху у Східному партнерстві, підвищуючи обізнаність та
створення регіональної обсерваторії безпеки дорожнього руху Східного
партнерства, яка підтримує національну політику, стратегії та щорічні плани
дій щодо безпеки дорожнього руху.
4. Соціальний стан, суспільство.
Українці нанесли майже 3 мільйони безвізових візитів до ЄС з
використанням біометричних паспортів. Україна є одним із найбільших
бенефіціарів програми Еразмус + програми у регіоні Східного партнерства, де
налічується понад 9000 українських та майже 4000 європейських студентів і
викладачів, які скористались можливостями академічного обміну Еразмусу.
Професійні, культурні та молодіжні обміни, мистецька співпраця, участь
України у програмах ЄС підтримується через програма «Дім Європи» (18 млн
євро). 53 млн євро виділено на підтримку модернізації професійно-технічної та
середньої освіти, а також переміщені університети на сході України.
Україна бере участь у програмі «Горизонт 2020», Програмі досліджень та
тренінгів та Програмі «Творча Європа» [2].
Варто окремо виділити допомогу ЄС на нагальні потреби країн у
Східному партнерстві протягом пандемії COVID-19. Україні виділено 190
мільйонів євро, які мобілізовані за допомогою поєднання існуючих та нових
фондів для надання конкретної підтримки людям.
Підтримка сектора здоров’я і необхідних потреб:
 співпраця з ВООЗ щодо постачання медичних виробів, тестів,
масок, окулярів, захисних костюмів та іншого обладнання; навчання медичного
та лабораторного персоналу;
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 співпраця з Європейським центром хвороб; попередження та
контроль для надання оцінки, нарощування потенціалу, навчання та
підвищення рівня здоров’я системи та державної епідеміологічної системи.
Підтримка громадського суспільства:
 гранти на підтримку вразливих громадян та людей похилого віку.
 просування та гранти для творчості в Інтернеті.
 підтримка боротьби з дезінформацією на COVID-19.
Підтримка південної і східної України
 зміцнення стійкості регіонів України, постраждалих від конфлікту
та дестабілізації.
 гуманітарна підтримка ЄС з обох сторін лінії розмежування,
включаючи необхідні медичні товари, захисні засоби, підвищення обізнаності.
Підтримка МСП та малим фермерам:
– через Ініціативу EU4Business, МСП та самозайняті можуть отримати
доступ до грантів, позик та бізнес-порад щодо протистояння кризі [3].
Підсумовуючи викладене, можна сказати, що після тісної співпраці
інституційні засади в Україні зазнали позитивних змін, особливо ж сьогодні,
коли для країн усього світу першочерговим є подолання глобальних викликів
таких, як пандемія COVID-19.
Співпраця з ЄС у сферах охорони здоров’я, політики, заходів, спрямованих на досягнення економічної стійкості та сталого розвитку, забезпечення
конкурентоспроможності на світових ринках, є необхідною для України.
Підтримка Європейського Парламенту, Європейського економічного та
соціального комітету, Комітету регіонів, Європейського інвестиційного банку,
Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, міжнародних
фінансових установ, організацій ООН та молодіжних зацікавлених сторін – це
допомога у просуванні України до високих стандартів, яких ми прагнемо, адже
подолали до цього досить довгий шлях, з якого не маємо права звернути.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ КУРС: МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ
ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Зміна клімату є однією з найбільших глобальних проблем нашого часу,
вирішення якої залежить від зниження рівня викидів парникових газів та
сталого розвитку економіки. Тому, щоб подолати цю проблему, в грудні 2019
року Європейська Комісія представила амбітну програму – Європейський
зелений курс, метою якого є забезпечення стійкості економіки ЄС шляхом
переходу до кліматично-нейтральної, циркулярної економіки до 2050 року.
Тобто ця програма передбачає подолання кліматичної і соціальної
несправедливості, створення зелених робочих місць, справедливих умов праці,
рівний доступ до медицини та освіти, перехід на «зелену» енергетику без
шкоди для довкілля, поступово заміну викопних видів палива, зокрема вугілля.
Уже 28 років країни ЄС працюють над екологічними проблемами і
досягли значного прогресу в боротьбі з кліматичними змінами і модернізацією
виробництва. Це підтверджується статистичними даними Євростату: так з 1990
по 2018 рр. викиди парникових газів в атмосферу зменшилися на 23%, в той час
як ВВП країн ЄС зріс на 61%. І на сьогодні, незважаючи на COVID-19, у
країнах ЄС активно триває робота щодо досягнення поставлених екологічних
цілей, а саме створення нових економічних можливостей зі зменшенням
використання природних ресурсів та поліпшенням якості життя громадян.
Україна, обравши європейський вектор розвитку, також приєдналася до
Європейського зеленого курсу.
Європейський зелений курс в Україні поставить енергонезалежність,
екологічність та розвиток місцевого виробництва на перше місце. Замість
викопного палива – відновлювальна енергетика, замість монополій – пріоритет
малому і середньому бізнесу, замість вуличних заторів – орієнтація на
комфортну залізницю, зручний громадський транспорт, велосипеди і
електрокари. Це шанс відійти від застарілої економіки, яка забруднює повітря у
містах викидами промислових гігантів, створює сотні сміттєзвалищ і породжує
соціальну та правову несправедливість. Реалізація Зеленого курсу – це
можливість мати безпечне для життя довкілля, справедливі умови та оплату
праці, енергонезалежність та дружні відносини з країнами Європейського Союзу.
Так ми зможемо подолати кліматичну кризу та побудувати процвітаюче
майбутнє [1].
І перши кроки вже є – Президент України Володимир Зеленський взяв
участь у Міжнародному саміті кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit),
який відбувся 12 грудня 2020 року в онлайн-форматі. У своєму відеозверненні
Володимир Зеленський розповів, що в поточному році Україна особливо гостро
відчула негативний вплив від зміни клімату: в ряді регіонів тривала посуха
знищила урожай, на сході країни відбулися масштабні лісові пожежі, а на
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заході – руйнівні паводки [2].
За його словами, Україна прагне узгоджувати свою кліматичну політику і
законодавство з Європейським зеленим курсом. Потрібно активізувати
співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку воднєвої енергетики і
відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектора і
розвитку національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.
На цій основі розглядаємо мету щодо викидів парникових газів у 2030 році в
усіх секторах економіки України в діапазоні від 36 до 42% порівняно з 1990
роком, тобто скорочення на 58–64% [2].
Мета Європейського зеленого курсу – забезпечити економічне зростання
країн – членів ЄС і до 2050 року відмовитися від споживання нафти, газу і
вугілля. Так звана кліматична нейтральність потребує як інноваційних
технологічних рішень, так і збільшення площі лісів і парків, щоб поглинати
парникові викиди в атмосферу. Тобто це не просто зменшення викидів
парникових газів або відмова від пластику, а в першу чергу велика економічна
трансформація, що супроводжуватиме такий перехід та уможливить комфортне
життя у світі без викопного палива і двигунів внутрішнього згоряння.
Подібні екологічні цілі припускають кардинальну зміну технологій
виробництва в більшості існуючих сфер економіки, зокрема промисловості –
від металургії та енергетики до сільського господарства. Адже стан
промисловості в основному не відповідає рівню технологічного розвитку
багатьох країн: застаріла енерго-, ресурсо- і матеріально-технічна база, існує
дефіцит інвестиційних коштів, застарілі технології на деяких підприємствах.
Без модернізації нам не досягти рівня розвинених країн. Тут потрібна стратегія
адаптації до Індустрії 4.0, яка з’єднає промислову, економічну і екологічну
політику для енергоефективної і високотехнологічної модернізації. Ті, хто вже
інвестував в оновлення технологій, незважаючи на складний доступ до
міжнародного фінансування та недостатньо ефективну державну підтримку,
обов’язково отримає конкурентні переваги, і не тільки на ринку ЄС.
Водночас, після долучення до нової промислової політики ЄС, перед
промисловими підприємствами відкриваються як перспективи, так і ризики.
Серед ризиків це: обмеження доступу українських товарів на ринок ЄС
через створення низки нових технічних бар’єрів, пов’язаних із посиленими
вимогами до їх екологічності. У першу чергу це стосується виробництва сталі,
хімічних речовин, будівельних матеріалів, цементу, а екологічні вимоги –
енергоємністю таких виробництв та пов’язаним з цим виробництвом впливу на
зміну клімату; ускладнення кооперації та залучення українських виробників до
виробництв у ЄС, оскільки Євросоюз прагне посилити автономність свого
виробництва, знизивши залежність від іноземних постачальників; у сфері
циркулярної економіки матиме наслідком посилення вимог Директиви
2009/125/ЄС з екодизайну (за сферою та за змістом), що негативно позначиться
на можливостях експорту товарів українських виробників у сферах
електроніки, меблів, сталі, цементу та хімічних речовин; посилення контролю
за «сталістю» всіх товарів, що потрапляють на ринок ЄС; обмеження
можливості українських виробництв, що потрапляють під дію директиви про
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промислове забруднення (включаючи машинобудування, виробництво хімічних
речовин, теплову енергетику, молочне виробництво тощо); посилення ринку
вторинної сировини в ЄС, що вочевидь призведе до скорочення експорту
вторинної сировини в Україну, від чого постраждають переробні виробництва,
які наразі залежні від імпорту такої сировини; ЄС має намір інтегрувати нові
екологічні вимоги до товарів та послуг в усі торговельні угоди та посилювати
обмеження в рамках та у відповідності до вимог СОТ [3].
Потенційним вікном можливостей для українських підприємств може
бути: інтеграція українських виробництв у нові промислові процеси в ЄС,
іншими словами – стати ланкою нових промислових процесів; очікувані
обмеження щодо «екологічності» товарів та послуг, які розміщуються на ринку
ЄС, можуть створити нові ніші для українських виробників за рахунок
витіснення імпорту до ЄС з інших країн; багато можливостей відкриває
розвиток цифрової сфери в ЄС: від спрощення розрахунків та митних процедур,
до покращення контролю за контрабандою (в обидві сторони), подальший
розвиток ІТ-сектору, доступ до державних закупівель в ЄС; нова пропозиція
Європейської Комісії щодо пріоритетів Східного партнерства безпосередньо
зазначає, що ЄС буде підтримувати і просувати питання циркулярної економіки
в країнах-сусідах із фокусом на енергоінтенсивних секторах (таких як
виробництво пластику, текстилю та будівельних матеріалів); намір ЄС
повністю відмовитись від експорту відходів та запровадити потужний
європейський ринок вторинної сировини може сприяти виникненню такого
ринку в Україні, що, у свою чергу, створить в Україні умови для роздільного
збору, сортування та переробки сміття [3].
Викладене вимагає розроблення і впровадження ефективних інструментів
з підтримки промисловості для зростання її ефективності з одночасним
зменшенням екологічного навантаження, а саме такі напрями державного
стимулювання:
вдосконалення
нормативно-правового
регулювання,
впровадження принципів сталого розвитку, фінансової підтримки проєктів,
орієнтованих на розвиток циркулярної економіки, а також розробки
регіональних планів управління відходами з орієнтацією на Європейський
зелений курс.
Список використаних джерел
1. Європейський Зелений Курс. URL: https://www.350ukraine.org/projects/
yevropejskyj-zelenyj-kurs/
2. Україна посилить свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату
– Президент на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій. 13 грудня 2020 р.
URL:
https://www.president.gov.ua/ru/news/
ukrayina-posilit-svoyu-uchast-u-globalnij-borotbi-zi-zminoyu-65569
3. Європейський Зелений Курс: можливості та загрози для України. 2020.
URL:
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/
2020/06/european-green-dealwebfinal.pdf

121

О.М. КУШНІРЕНКО,
канд. екон. наук, доцент, старший науковий співробітник,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
Конкурентоспроможність і зростання економіки повністю залежить від
стимулювання розвитку Індустрії 4.0 та досягнення технологічного лідерства.
Індустрія 4.0 як процес комплексного застосування у виробничому процесі
цифрових інформаційних технологій є тим інструментом, який трансформує
поняття фізичної праці людини, поставивши на перший план творчу і розумову
діяльність, підвищує якість продукції, скорочує тривалість виробничого циклу,
зменшує навантаження на навколишнє середовище, тобто в довгостроковій
перспективі формує не тільки економічні, а й соціальні ефекти. До того ж
Індустрія 4.0 трансформує і саму логіку масового виробництва, доводячи, що
персоналізоване (кастомізоване) виробництво продукту з індивідуально
заданими параметрами є ефективною бізнес-моделлю сучасності. Це
підтверджує досвід розвинених країн, зокрема США, Японії, Китаю, Німеччини
та інших країн ЄС, де Індустрія 4.0 вже стала невід`ємним елементом
забезпечення конкурентоспроможності. Україні, яка має потужний
промисловий потенціал, що сформувався протягом багатьох років історії, вкрай
необхідно здійснити якісні зміни, пов’язані з прискоренням адаптації
промисловості до технологічних викликів Індустрії 4.0. Для цього можна
скористатися прикладами країн, що спромоглися здійснити інноваційні
трансформації, втілюючи в практику стратегію проактивної реакції на
інноваційні зрушення Індустрії 4.0.
Ініціатива «Індустрія 4.0» як частина Стратегії розвитку високих
технологій в Німеччині набула широкого розповсюдження у світі з 2011 року.
Цьому сприяли такі риси, як комплексний підхід до її реалізації, ретельне
планування і висока залученість державних інститутів. Інші світові розвинені
країни-лідери приділяють значну увагу дослідженню наслідків дії четвертої
промислової революції на суспільний розвиток, адже вона надає значні
можливості для модернізації виробництва, сприяє гнучкості виробництва та
зростанню ефективності.
У США визнали, що конкурентоспроможність і зростання економіки
повністю залежить від прискорення цифровізації економіки, для цього в країні
розроблена програма «Електронна економіка» (Digital Economy Agenda) [1].
Згідно з Програмою, відповідальною державною інституцією, що опікується її
реалізацією, є Міністерство оборони США, в якому працює установа
спеціального управління діджиталізацією. У розробці програм взяли участь 12
окремих членів цього відомства, задіяно чотирі ключові структури –
Національне агентство телекомунікацій та інформації, Національний інститут
стандартів і технологій, Патентне ведомство США та Управління міжнародної
торгівлі [2].
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Цікавим є активне залучення представників інноваційного бізнесу до
розроблення рекомендацій із прискорення економічного зростання і
розширення можливостей в цифрову епоху. Так, у 2016 р. було створено
Консультаційну раду діджиталізації, до якої увійшли представники передових
компаній у цій галузі: Microsoft, Кремнієва долина, YouTube, Глобальний
інститут McKinsey, Головна торговельна мережа та інші. З 2016 р. реалізується
пілотна програма створення в торгових представництвах США за кордоном так
званих «цифрових аташе», які відповідають за реалізацію цифрових продуктів і
послуг. Крім того, у 2017 р. Міністерство торгівлі США опублікувало «Зелену
книгу», що містить пропозиції з розвитку Інтернету речей. Такі заходи
призначені за допомогою американських глобальних каналів електронної
комерції надавати підтримку підприємствам США для збільшення експорту їх
продукції. Ця ініціатива спрямована на забезпечення зв’язку між політикою і
торгівлею, що, в свою чергу, має сприяти подальшому розвиткові технологій
Індустрії 4.0 в США.
Потужним двигуном поширення Індустрії 4.0 в США стали урядові
програми, зокрема в сфері підтримки державно-приватного партнерства:
програма «Advanced Manufacturing Partnership», щоб об’єднати промисловість,
університети та федеральний уряд для інвестування в нові технології,
встановивши модель публічного приватного партнерства; федеральна програма
«Промисловість США» для фінансування розробок від підприємств, що
співпрацюють з урядами штатів і рядом технологічних інститутів. Одним із
прикладів цього є Інститут ARM (Advanced Robotics for Manufacturing), що
об’єднує учасників виробничого ланцюга від виробника літаків «Boeing» до
Університету Південної Каліфорнії, які через приватне та державне
фінансування інвестують у нові проєкти робототехніки. Урядові програми
підтримки діджиталізації спрямовані на формування такої промислової
політики, щоб забезпечити конкурентоспроможні ринки, призначені для
прискорення інновацій, досягнення більшої стійкості та оптимізації переваг для
споживачів (рис. 1).

Рис. 1. Напрями державного стимулювання Індустрії 4.0 в США
Джерело: розроблено автором на основі [3].
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Уряд США підтримує податкову реформу, спрямовану на зростання
американської інноваційної екосистеми і визнає важливість заохочення
довгострокових інвестицій у нові підприємства, які стимулюють економічне
зростання і створення робочих місць. Це включає податкові стимули, що
сприяють формуванню капіталу, заохочують ризик і винагороду
довгострокових інвестиційних проєктів. Важливою урядовою ініціативою є
податкова реформа в США, яка також стимулює процеси цифрового оновлення
промислового виробництва. Так, програма «Знову перетворити Америку на
велику» визнає виробництво одним із ключових факторів національного
відродження. Для сприяння розвитку національного виробництва було
ухвалено Закон про зниження податків і працевлаштування у 2017 р. Так, цим
нормативним актом передбачено зниження податку на прибуток з 35 до 21%.
Це зумовило те, що більшість компаній мали змогу збільшити витрати,
особливо на інноваційні розробки та дослідження [3].
Країнам, що розвиваються та мають потужний промисловий потенціал,
який сформувався протягом багатьох років історії, зокрема для України, вкрай
необхідно здійснити якісні зміни, пов’язані з прискоренням адаптації
промисловості до технологічних викликів Індустрії 4.0. Для цього пропонуємо
впровадити організаційно-економічний механізм сприяння адаптації
промисловості України до викликів Індустрії 4.0 (рис. 2).

Рис.2. Дія організаційно-економічного механізму сприяння адаптації
до викликів Індустрії 4.0
Джерело: розроблено автором на основі [3]
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Індустрія 4.0 вимагає від політиків та регуляторів нового способу
мислення щодо управління цифровими процесами, спрямованого на усунення
бар’єрів для полегшення трансформації промисловості, створення нових форм
транзакцій та розширення прав споживачів.
Таким чином, принципово важливим для підтримки Індустрії 4.0 в
Україні є координація зусиль та кластерна співпраця. Європейський досвід
підтримки Індустрії 4.0 має свої відмінні риси, такі як підтримка стартапів і
формування інноваційних кластерів. Узагальнюючи досвід економічно
розвинених країн, можна побачити, що в більшості з них ухвалено національні
програми
стимулювання
Індустрії
4.0,
де
закріплено,
що
конкурентоспроможність і зростання економіки повністю залежить від
прискорення цифровізації економіки. Уряди вкладають значні кошти для
створення системи державної підтримки розвитку Індустрії 4.0. Водночас
система державної підтримки відрізняється за ступенем залучення
стейкхолдерів. Так, в американській моделі ключову роль відіграють
інноваційні екосистеми як взаємодія ключових стейкхолдерів (бізнесу,
розробників, університетів, державних інституцій); європейська модель
передбачає ефективну діяльність структурних фондів із підтримки інновацій;
азіатська модель передбачає ключову роль держави у стимулюванні поширення
розробок Індустрії 4.0.
Україна має величезний потенціал індустріальних і цифрових сервісів і
вже готова до співпраці з іноземними партнерами. Успішними прикладами є
діяльність проактивних інституцій Асоціації автоматизації промислових
підприємств, провідних наукових інституцій (Інститут економіки і
прогнозування Національної академії наук) на платформі Індустрія 4.0, які з
2016 року проводять системну роботу у сфері масової пропаганди на всіх
промислових ринках, підготовки галузевих експертів, галузевих дорожніх карт,
створюючи ефективні центри 4.0 (як центри освіти і освіти), участь у створенні
кластерів. Результативність у вирішенні проблемних питань може бути
досягнута шляхом системної синергії, а саме механізми забезпечення взаємодії
державних важелів підтримки інноваційного потенціалу підприємницького
середовища. Серед першочергових завдань такого симбіозу – підтримка
розвитку інноваційних екосистем; забезпечення інклюзивного доступу до прав
на нові вітчизняні технології; забезпечення відповідності професійнокваліфікаційної структури персоналу потребам роботодавців для забезпечення
технологічних змін Індустрії 4.0 (приведення навчальних програм у закладах
освіти відповідно до потреб роботодавців щодо сучасного кваліфікованого
персоналу для впровадження новітніх технологій і моделей виробництва).
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НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ БІЗНЕСУ: ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА
ТА СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
У сучасному світі для ділових людей та бізнесу стає очевидним, що
завоювання міцних позицій в національній та світовій економіці можливо
тільки через підвищення ефективності та посилення конкурентоспроможності.
Відповідальне ведення бізнесу передбачає необхідність звітувати перед
суспільством.
Створення звітності – частина щоденної діяльності компанії, для
реалізації якої необхідна велика кількість вкладень. Фінансовий звіт –
обов’язковий процес для комерційної компанії. Нефінансовий звіт до
недавнього часу був добровільною діяльністю компанії, що позитивно впливає
на репутацію компанії. Однак завдяки успішному розвитку і поширенню
нефінансової звітності на сьогоднішній день вже не стоїть питання про те, чи
потрібна в принципі нефінансова звітність: все більша кількість компаній з
різних країн розглядають її ведення як належне [1, с. 23].
Необхідно відзначити світовий тренд щодо розвитку нефінансової
звітності. Так, Рада Європи офіційно схвалила Директиву щодо розкриття
фінансової інформації 2014/95 від 22 жовтня 2014 року (далі – Директива) [2].
Директива передбачає уведення в законодавство країн – членів ЄС вимог до
компаній розкривати мінімальний обсяг фінансової інформації щодо
забезпечення цілісності навколишнього середовища і соціальної захищеності
працівників, дотримання прав людини, протидії корупції та ін. Документ
прийнятий в «м’якому» формулюванні («звітуй або пояснюй»). Цим
документом визначено, що до кінця 2016 року країни – члени ЄС повинні
внести відповідні зміни в національне законодавство і гармонізувати вимоги
стосовно нефінансової звітності [2].
Нефінансова звітність – публічне надання інформації про нефінансові
ініціативи компанії за попередній період з метою ефективного управління
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репутацією. Нефінансовий звіт є комунікаційним інструментом із донесення
нефінансової інформації про компанії в сучасному бізнес-співтоваристві. Для
держави як зацікавленої сторони з нефінансової звітності важливо отримати
інформацію про середню зарплату в компанії, кадровий потенціал, безпеку на
виробництві тощо. Для персоналу є важливою інформація про систему
стимулювання, реалізації колективного договору і молодіжної політики
компанії. Для територіальної громади є важливою інформація про соціальні
програми в регіоні.
Аналіз практики нефінансової звітності у європейський країнах показує,
що, наприклад, у Великій Британії зміни до законодавства внесені в точній
відповідності до Директиви 2014 року. Підприємства та молодіжні організації з
чисельністю співробітників понад 500 осіб, чия діяльність зачіпає інтереси
суспільства, повинні надавати у своїх стратегічних звітах нефінансову
інформацію, включаючи охорону навколишнього середовища, управління
персоналом, дотримання прав людини та соціальних прав, а також заходи,
вжиті для попередження корупції та хабарництва. Обов’язковим є ряд
показників, включаючи обсяги викидів парникових газів, гендерну
різноманітність ради директорів, топ-менеджменту та компанії в цілому. Уряд
Великої Британії розширив перелік компаній, які повинні публікувати звіти,
внісши зміни в UK Companies Act 2006, видані методичні рекомендації з
підготовки нефінансової звітності [3]. Вимоги диверсифіковані для компаній
різного розміру і факту присутності на фінансових ринках: так, інформацію про
ризики повинні розкривати всі компанії, але середні компанії не зобов’язані
аналізувати нефінансові показники, а компанії, що мають лістинг, зобов’язані
подати до звітів свою стратегію і бізнес-модель, а також дані з усіх аспектів
нефінансової звітності.
В Італії компаніям запропоновано використовувати в процесі звітності
будь-який міжнародний стандарт або власний, пояснивши у цьому разі, чому
виникла необхідність у його розробленні. У змістовному плані нефінансовий
звіт повинен фокусуватися на використанні енергії з відновлюваних джерел,
гендерної рівності, впливах виробництва продукції і послуг на здоров’я і
безпеку громадян. Також в Італії введено вимогу щодо обов’язкового аудиту
нефінансових звітів професійними аудиторськими компаніями або компаніями,
спеціально призначеними для проведення такої перевірки. Аудиторський
висновок повинен бути представлений в національну комісію по компаніях та
біржі, яка уповноважена здійснювати моніторинг [3].
У Словаччині також внесено зміни в національне законодавство
відповідно до Директиви 2014 року. Наглядовим органом є податкова інспекція.
Втім, штрафів за неподання нефінансової звітності не передбачено [4, с. 156].
В Україні немає чітких законодавчих вимог щодо публікації нефінансової
звітності. Так само, як відсутні й мотиваційні програми, що стимулюють підготовку подібних звітів. Зважаючи на це, великі компанії самостійно приймають
рішення з цього питання. Наприклад, за даними моніторингового центру
«ЕЛ.БІ.АЙ.», загальна динаміка публікацій в українському медіаполі на тему
сталого розвитку і нефінансової звітності динамічно зростає: в 2019 році
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моніторинг українських ЗМІ виявив 600 матеріалів, а в 2020 році їх опубліковано 1 200 [5].
Автори акцентують увагу аудиторії на важливості та необхідності
звітності в контексті іноземних інвестицій, трендів і прикладів західних
компаній. Основний меседж комунікацій українського бізнесу в тому, що
проєкти в сфері сталого розвитку та колективної соціальної відповідальності
інтегровані в Стратегію розвитку підприємств. Утім, тільки у 2% публікацій із
цієї теми в 2019 році та у 7% в 2020 році йдеться про компанії, які вже
опублікували свої нефінансові звіти. Серед українських компаній, які
публікують нефінансову звітність, можливо виокремит«и: Метінвест», «1+1»,
BNP Paribas Group, «Фармак», Континентал Фармерз Груп, Енергоатом, ПУМБ,
«Фокстрот», BDO, «Нову Пошту» [5].
Згідно з останнім дослідженням центру «Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності», тільки шість компаній зі списку ТОП-100
найбільших платників податків в Україні в 2019 року опублікували нефінансові
звіти на своїх офіційних сайтах. До подібного роду звітності стимулює
членство в Глобальному договорі ООН. Всі українські компанії, які є членами
Глобального договору ООН в Україні, щорічно надають нефінансову звітність.
Це є позитивною мотивацією для бізнесу і для всієї країни в цілому, адже [5]:
це стимулює бізнес до підвищення прозорості результатів впливу діяльності на
суспільство і навколишнє середовище, включаючи економічну, екологічну та
соціальну складові; розширює можливості для об’єктивної оцінки на основі
публічної нефінансової звітності вкладу результатів діяльності бізнесу в
суспільний розвиток; сприяє зміцненню репутації бізнесу і підвищенню довіри
до ділової активності; систематизує процес впровадження публічної
нефінансової звітності в управлінську практику бізнесу; підвищує обізнаність і
широкого кола осіб про міжнародні стандарти в сфері соціальної відповідальності, сталого розвитку та публічної нефінансової звітності;
Таким чином, можна говорити про те, що все більше компаній стають
прихильниками практики нефінансової звітності, проте поширення цього виду
корпоративної діяльності залишається нерівномірним. Впровадження Директиви 2014 року в країнах ЄС відкрило шлях до збільшення нефінансової
звітності, однак їх форми і види застосування все ще залишаються гнучкими.
У сучасному світі розроблення і впровадження розумної та ефективної
політики подання нефінансової звітності – це крок до визнання компаній на
міжнародній арені. У зв’язку з цим необхідно розробити такі підходи до
методики складання нефінансових звітів, які були б засновані на
загальноприйнятих міжнародних принципах соціальної відповідальності, але
одночасно враховували особливості державного управління, економічного
стану держави, особливості ведення бізнесу на території держави, а також
суспільні настрої.
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ПЕРЕХІД НА НОВИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ
ЕКОНОМІКИ
Економічна система, заснована на викопному паливі, сучасні форми
інтенсивного сільського господарства та необмежена експлуатація глобальних
природних ресурсів в найближчій перспективі будуть нестабільними. Зміни
клімату, забруднене довкілля вже наносять катастрофічні збитки і
спричинюють загрози життю і засобам існування мільйонів людей у всьому
світі. Постала необхідність радикально змінити господарські форми
виробництва та споживання. Ключовими глобальними пріоритетами для
здійснення вищезазначеного є цифровізація та «озеленення» діяльності. Їх
впровадження і поєднання зумовить успіх індустріальної соціальноорієнтованої економіки, що відкриє нові можливості для держави, суспільства
та громадян.
Світовий досвід підтверджує, що вагомим компонентом антикризових
заходів 2009–2012 рр. багатьох країн, таких як Південна Корея, США, Китай,
Франція, – стала «зелена» складова як сукупність стимулів і пільг з екологічної
модернізації та ощадливого використання матеріально-сировинних та
енергетичних ресурсів [1]. Екоінновації розглядаються як сполучна ланка
економічної, промислової та екологічної політик. А антикризовий потенціал
екоінновацій дозволяє пришвидшити вихід з рецесії, пом’якшити безробіття
через зростання зайнятості, стимулювати активність суміжних галузей та
покращити сферу проживання людини.
Невтішна статистика свідчить про постійне щорічне зростання з 2010 р.
викидів у середньому на 1,4% та стрибкоподібне зростання в 2019р. на 2,6% з
досягненням антирекорду викидів у 59,1 Гт СО2- екв [2]. Проблема
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екстремальних кліматичних змін залишається, незважаючи на різке падіння
глобальних викидів вуглецю на 7% за 2020 р., внаслідок спаду світової
економіки, викликаного пандемією.
Зелені інвестиції в рамках державних пакетів стимулів для виходу із
рецесії, спричиненої коронакризою, можуть скоротити викиди на 25% до 2030
р. Європейська Комісія представила план зменшення викидів парникових газів
в ЄС щонайменше на 55% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року як
сходинку до досягнення цілі нейтральності клімату до 2050 р. [3]. Цей рівень
амбіцій на наступне десятиліття поставить ЄС на збалансований шлях до
досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Нова мета базується на
всебічній Оцінці впливу соціальних, економічних та екологічних наслідків.
Оцінка демонструє, що такий спосіб дій є реалістичним та здійсненним. Ці
амбіції також підкреслює безперервне лідерство ЄС напередодні наступної
кліматичної конференції ООН (COP26). До того ж Сполучені Штати повторно
приєднуються до Паризької угоди – найбільш значного на сьогоднішній день
глобального кліматичного пакту, який вимагає, щоб майже всі країни прийняли
зобов’язання щодо скорочення викидів. Нині ЄС здійснює перегляд та
розширення системи торгівлі викидами; адаптацію Положення про розподіл
зусиль та основи викидів від землекористування; посилення політики
енергоефективності та відновлюваної енергетики, посилення стандартів CO2
для транспортних засобів, передбачає прийняття стратегії сталого використання
хімічних речовин і плану дій з очищення повітря і води.
Україна має притримуватися міжнародних правил та напрацьовувати з
торговельними партнерами механізми, які є зрозумілими і прийнятними для
них. Для переходу з нинішньої парадигми українському уряду потрібно
сформувати і реалізовувати нові довгострокові цілі, відповідно до світових
трендів розвитку. Впровадження такого законодавства тісно перетинається з
Угодою про асоціацію з ЄС у сфері виконання цілей сталого розвитку та чистої
промисловості, низкою міжнародних зобов’язань. Зокрема, необхідно
сформувати позиції щодо проблематики Європейського зеленого курсу.
Вимагає детального обґрунтування та обговорення із стейкхолдерами
підготовка другого Національного визначеного внеску України в рамках
Паризької кліматичної угоди. А також у законодавстві слід зазначити
інструменти та механізми для подолання чи нейтралізації проявів глобальних та
національних загроз і обмежень:
– зростання нетарифних бар’єрів у торгівлі, експорті продукції через
включення «кліматичних чинників»;
– збільшення колаборативності ланцюгів постачань;
– контроль простежуваності екологічного сліду продукції, що формує
імідж брендів;
– слабке фінансове стимулювання з боку держави проєктів зеленої
модернізації економіки і впровадження системи екологічного менеджменту;
– недостатність доступних фінансових ресурсів для цілей «зеленої»
модернізації економіки; в умовах обмежених фінансових можливостей
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держави, загострення конкуренції за європейські та міжнародні екологічні
інвестиції;
– обмеження через особливості господарської діяльності, що не
дозволяють здійснити озеленення без докорінної трансформації діяльності
підприємств;
– економічні негаразди зумовлюють призупинення діяльності,
направленої на «озеленення», разом із тим обмеження чи припинення
діяльності не звільняє від сплати податків, у т.ч. по екологічних викидах;
– недостатній розвиток системи сертифікації кліматичної нейтральності
організацій у різних галузях економіки;
– неврегулювання частини аспектів, пов’язаних із карантинними
обмеженнями і форс-мажорними обставинами, оптимізацією робочих місць;
– зменшення розривів у кваліфікації екологів, технологів згідно із
сучасними вимогами як одна з головних перешкод впровадження
екотехнологій.
Таким чином, Україні слід зважати на тренди в соціально-економічному
житті розвинених країн, такі як: цифровізація – цифрове перетворення всіх
сфер життєдіяльності, циркулярна (кругова) економіка, низьковуглецева та
«зелена» економіка, які передбачають вторинну переробку відходів з
подальшим використанням у виробництві; збереження цінності продукту, з
якого він зроблений, якомога довше всередині виробничого циклу; перехід від
концепції продажу продукту до сервісної моделі. Необхідно продовжити
використання механізму державно-приватного партнерства для підвищення
готовності вітчизняної промисловості до глобальних викликів, спричинених
змінами клімату та запобігати спробам перекласти фінансування з озеленення
на бізнес.
Така ситуація вимагає більш детального розгляду практики впровадження
сучасних економічних механізмів державного стимулювання «озеленення»
економіки, «зеленої» модернізації, переходу на циркулярну модель економіки.
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А.Б. ГЛАЗОВА,
науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
МЕХАНІЗМ ОБІГУ BITCOIN В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ЄС
Розвиток глобальної економіки в епоху цифровізації та віртуалізації
світогосподарських зв’язків визначає криптовалюти, як новий альтернативний
платіжний засіб.
Кількість криптовалют, доступних в Інтернеті, станом на березень
2020 року, становить понад 2,3 тис. і їх кількість зростає. За ринковою
капіталізацією, Bitcoin – це найбільша мережа блокчейнів, а потім Ethereum
(Ефіріум), XRP, Bitcoin Cash (Біткоїн Готівка), Tether, Bitcoin SV, Litecoin та
EOS.
Станом на початок 2021 року вартість основних критповалют сягнула
трохи більше 1 трильйона доларів США. Основна частина припадала на біткоїн,
вартість однієї монети якого сягнула майже 40 тис. дол. США, а вартість усіх
біткоїнів у обігу сягнула 700 млрд дол. США. Вартість Ether сягнула майже
140 млрд дол. США, вартість Tether – 22 млрд, Litecoin – 11 млрд, та Bitcoin
Cash – 8 млрд дол. США.
Визнання та регулювання операцій із криптовалютими є досить
суперечливим питанням, зокрема і для України.
Наприкінці 2017 р. НБУ та Нацкомфінпослуг визначили, що
криптовалюта не може бути визнана грошима, валютою або законним
платіжним засобом, не є валютною цінністю, електронними грошима чи цінним
папером. І тому криптовалюта не може бути і грошовим сурогатом.
У 2018 р. опубліковано лист Держспецзв’язку № 04/02/02-1909, який
визначив, що майнінг криптовалют не належить до ліцензованих видів послуг.
Наразі в Україні відсутнє будь-яке спеціальне нормативно-правове
регулювання цієї сфери на законодавчому рівні, хоча влітку 2020 р.
Міністерство цифрової трансформації України розробило законопроєкт щодо
правового статусу крипто валют.
Раніше НБУ відмовився визнавати Bitcoin валютою. Криптовалюта, на
думку Нацбанку України, також не є платіжним засобом. Після цього
українські регулятори, включаючи НБУ, почали розробляти систему контролю
над ринком криптовалют.
Політика країн світу щодо криптовалют є диференційована. Загалом,
розвинуті країни є прогресивнішими у питанні визнання та регулювання
правового статусу криптовалют, аніж країни, що розвиваються (окрім
Сінгапуру, Гонконгу, Тайваню). Складність державного регулювання полягає в
множиності трактувань правого статусу криптовалют. Так, наприклад,
криптовалюти розглядаються як актив (США, Канада, Швейцарія), як
фінансовий інструмент (Німеччина, Велика Британія, Гонконг тощо), як товар
(Австрія, Тайвань), як іноземна розрахункова одиниця (Велика Британія,
Швейцарія), як законний платіжний засіб (Японія). Загалом багато країн
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визнають криптовалюти, але ще не розробили нормативно-правову базу
регулювання (Італія, Австралія, Бельгія, Ізраїль, Чеська Республіка тощо). Крім
того, серед країн, що розвиваються, існують такі, які обмежують використання
приватних криптовалют (Індія, Китай, Росія, Ліван), а деякі офіційно
забороняють (Єгипет, Ірак, В’єтнам тощо).
Проте, незважаючи на те, що статус криптовалют є дуже спірним
питанням, у світі посилюється тенденція до запровадження технології
блокчейну та запуску криптовалют центральних банків (Франція, Німеччина,
Туреччина тощо).
У 2020 р. в Європейському Союзі вперше запропонували запровадити
загальне законодавство про криптоактиви. З такою ініціативою виступила
Європейська Комісія. Йдеться про законодавче визначення «цінностей або
прав, які можуть зберігатися і продаватися в електронному вигляді», та опис
моделей роботи з ними. Документ називають «Регламентом ринків
криптоактивів» (MiCA).
Пропозиція щодо криптоактивів спрямована на те, щоб дозволити
компаніям використовувати можливості, які пропонуються цими активами, але
так, щоб знизити ризики для інвесторів і зберегти фінансову стабільність.
Л.П. ОВЧАРОВА,
науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України»
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄС
В НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ
Інтеграція наукового потенціалу науково-освітньої галузі України до
європейського дослідницького простору шляхом проведення спільних проєктів
із науковими організаціями країн – членів ЄС та забезпечення участі
вітчизняних дослідників у міжнародних наукових заходах є одним із основних
пріоритетів діяльності академічних установ і закладів вищої освіти (ЗВО).
Останніми роками двостороння міжнародна співпраця з країнами – членами
ЄС, з країнами Східного партнерства динамічно розвивається. Вітчизняні ЗВО,
академічні установи беруть активну участь у двосторонньому науковотехнічному співробітництві (НТС) в межах міжурядових угод. Так, 2019 р.
українські науковці виконували 119 білатеральних проєктів спільно з колегами
з 12 країн: більша половина – це країни – члени ЄС: Австрія, Латвія, Литва,
Німеччина, Польща, Франція Чехія [1].
Українські вчені плідно співпрацюють з європейськими партнерами,
виконують спільні науково-дослідницькі проєкти, організовують робочі
зустрічі й консультації, стажування вчених, налагоджують прямі зв’язки з
науковими колективами, здійснюють спільні публікації.
Успішною є участь науковців академій наук та ЗВО в спільних
двосторонніх проєктах з країнами ЄС. Найбільш активні академічні установи та
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університети – КНУ ім. Т. Шевченка, НУ «Львівська політехніка», КПІ ім. Ігоря
Сікорського, Сумський державний університет, НТУ «Харківський
політехнічний інститут», Харківський національний університет імені
В.Н.Каразіна.
Наприклад, у ХНУ ім.. Каразіна у 2019 р. науковці виконували проєкт
Вишеградського фонду «Політичні та економічні аспекти збереження
біорізноманіття в країнах Вишеградської групи» разом із ЦентральноЄвропейським університетом (Угорщина); Проєкт Еразмус+ «INTENSE:
Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту
природокористування та техноекології» (2017–2021 рр.) разом з Естонським
університетом наук про життя.
Активно співпрацюють установи НАН України з колегами з академій
наук таких країн, як Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія.
Кожного року в НАН України проводяться конкурси з відбору наукових
проєктів. Найбільша кількість проєктів була започаткована з Польською
академією наук. У 2015–2017 рр. виконувалося 68 проєктів; у 2018–2020 рр. –
52 спільні проєкти. Основна мета конкурсів – консолідація зусиль НАН
України та академій наук європейських країн для фінансування спільних
фундаментальних наукових досліджень [2].
Вчені НАН України є співвиконавцями з європейськими колегами
важливих проєктів у сфері супутникового агромоніторингу посівів, беруть
участь у діяльності Європейської мережі лабораторій з питань генетично
модифікованих організмів. Інститути Академії мають значний досвід співпраці
з установами за такими важливими напрямами, як ядерна безпека, технології
моніторингу навколишнього середовища, продовольча безпека, енергетика та
реалізація Дунайської стратегії.
Особливо важлива співпраця польських та українських науковців у сфері
дослідження, використання й захисту водних ресурсів. Важливе значення також
має транскордонне співробітництво українських, польських та білоруських
учених в рамках біосферного резервату «Західне Полісся», що є важливим не
тільки для охорони природи, а й для збалансованого соціально-економічного
розвитку цих територій у трьох державах. Ще один напрям співпраці – грантова
підтримка візитів молодих українських учених на стажування. Спільна участь
проєктах з європейськими колегами дає можливість вітчизняним науковцям
використовувати потужну лабораторно-експериментальну базу для проведення
спільних і власних досліджень, а молодим вченим – можливість навчання за
програмами PhD.
Важливе значення для розширення співпраці вітчизняних ЗВО з
європейськими університетами має програма міжнародного обміну ЄC
Еразмус+. Провідні національні університети активно беруть участь у
європейській програмі міжнародного обміну Еразмус+. Активним учасником
цієї програми є КНУ ім. Т.Шевченка. Так, Університетом підписано угоду щодо
академічної мобільності з 46 європейськими університетами. Завдяки участі в
Програмі Еразмус+ у 2019 р. 1724 аспірантів, студентів, викладачів
Університету перебували на стажуванні, 316 осіб – взяли участь у міжнародних
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конференціях, симпозіумах, семінарах. На довготерміновій основі в
університеті працюють 22 іноземних викладача з Австрії, Болгарії, Німеччини,
Сербії, Словенії, Хорватії [3]. Усі названі заходи дуже важливі для ЗВО,
оскільки впливають на формування їх міжнародних рейтингів, на показники
ефективності діяльності університетів.
Ефективність такої співпраці очевидна, оскільки вона сприяє взаємному
обміну студентами і викладачами; дає можливість ЗВО модернізувати освітні
програми, покращити професійний рівень викладачів. Налагодження зв’язків з
європейськими університетами також стало важливим підґрунтям для
розширення грантової діяльності та підвищення публікаційної активності
співробітників науково-освітньої галузі у рейтингових виданнях.
Важливо також відзначити, що в умовах обмеженого фінансування
науково-освітньої сфери в Україні, двостороння співпраці з країнами ЄС дала
можливість окремим установам частково вирішити проблему з оновленням
дослідницької інфраструктури та отримати необхідні для проведення
досліджень прилади, матеріали та реактиви. Так, за кошти 6 освітніх проєктів
програм TEMPUS та Erasmus+ (188 тис. євро) обладнано 7 лабораторій в КПІ
ім. Ігоря Сікорського.
Підсумовуючи викладене можемо стверджувати, що двостороння
співпраця з інституціями країн – членів ЄС дала змогу вченим науковоосвітньої галузі не тільки підтримувати високий рівень досліджень, працювати
на унікальному обладнанні, отримувати доступ до світових баз даних,
фінансову та матеріально-технічну підтримку проєктів, розвивати об’єкти
дослідницької інфраструктури, а й брати участь у міжнародних конференціях,
семінарах, програмах стажування у провідних європейських організаціях;
публікувати результати в престижних наукових виданнях.
Сподіваємося, що спільне виконання проєктів з європейськими
науковцями, створення спільних лабораторій, активна участь науковців та
освітян у загальноєвропейському ринку наукових кадрів і наукових розробок
дозволить зберегти та якісно оновити науковий і технологічний потенціал
науково-освітньої сфери України.
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ІНСТРУМЕНТИ СПРИЯННЯ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ В РАМКАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА ЄС
Динаміка економічних та політичних відносин України з країнами ЄС у
рамках Східного партнерства залежить від багатьох параметрів, ключове місце
серед яких посідає ефективність сприяння малому та середньому бізнесу.
Відтоді, як Україна здобула незалежність, а тим більше з моменту
проголошення Україною курсу на європейську інтеграцію, пошук оптимальної
моделі співвідношення малого, середнього та великого бізнесу спонукає нашу
країну до постійного вдосконалення правового поля, прямої чи непрямої
підтримки підприємництва, взаємовідносин державних органів та органів
місцевого самоврядування з бізнесом.
За даними Огляду-звіту Малого і середнього підприємництва (далі – МСП)
станом на 2018–2019 рр. частка означених суб’єктів становила 99,98% від
загальної кількості юридичних та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в
Україні. З них 82% (6,9 млн осіб) усіх зайнятих станорвлять суб’єкти, що ведуть
комерційну діяльність, причому майже дві третини цього сектора створюють
валову додану вартість. МСП займають велику частку в таких галузях, як «будівництво», «адміністративне та допоміжне обслуговування», «професійна, наукова
та технічна діяльність», в кожній з яких на них припадає понад 90% зайнятості.
Крім того, на МСП припадає більш як 70% зайнятості в секторах «торгівля»,
«сільське, лісове та рибне господарство», «інформаційні послуги» [1].
Тобто вже із цих показників видно, що МСП становить левову частку
розвитку економіки України. Водночас із активним розвитком малий та
середній бізнес потребує підтримки у вирішенні нагальних проблем.
Найголовнішими перешкодами ведення бізнесу, відповідно до опитування
USAID КЕУ, 85% представників досліджуваної групи були:
– регуляторний тиск;
– високе податкове навантаження;
– корупція;
– недостатній рівень попиту на товари та послуги.
До цих проблем додається ще й доволі низький рівень комунікації між
бізнесом та державою, яка, у свою чергу, диктує правила на ринку часто без
обговорення з представниками МСБ. Розробка програм відбувається кволо, не
надто динамічно і часто відстає від сучасних реалій. Тому дуже важливим є
прискорення динаміки МСП у співпраці з ЄС у рамках програм.
Наразі існують такі програми:
– кредитна лінія ЄС та ЄБРР з розмірі 3 млн євро для підтримки МСБ,
серед них програма з поліпшення бізнес-клімату та стимулювання експорту
EU4Business [2];
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– Horizon 2020 (інструмент доступу до фінансових ресурсів: позики,
гарантії, часткове фінансування для досліджень та інновацій МСБ) [3];
– грантова програма COSME (покращення доступу до ринків; підвищення
конкурентоспроможності;
сприяння
розвитку
підприємництва
та
підприємницької культури);
– програма Erasmus+ для молодих підприємців (дає можливості підприємствам до 3 років обмінюватися досвідом ведення бізнесу з країнами ЄС).
З 2017 року Закон «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»,
набув чинності. У рамках нової системи Кабінет міністрів визначає критерії
оцінки допустимості державної допомоги у низці сфер. У 2018 році було
затверджено критерії допомоги для забезпечення розвитку регіонів і підтримки
МСП, допомоги на професійну підготовку. Допомога для бізнесу (крім
новоствореного) можлива у будь-якій формі, встановлюються обмеження по
обсягу та визначаються зобов’язання її одержувачів.
Обмеження стосуються загальних сум допомоги – максимальний розмір
пільгового кредиту для новоствореного малого бізнесу становить 2 млн євро.
4 грудня 2020 року Президентом був підписаний Закон України «Про
соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період
здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1071-ІХ. Він
передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн
найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок
запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям
(ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.
Цей Закон, щоправда, має, щоправда, ряд обмежень. Наприклад, якщо у
2020 році ФОП сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо
їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження, компенсація
виплаті не підлягає [4].
Наведені інструменти, які пропонує держава для підтримки МСП є
фрагментарними та не вирішують комплекс проблем, пов’язаних з ефективним
розвитком бізнесу в Україні. Так, економіка нашої країни поки не дозволяє нам
іти шляхом Італії, де підприємствам, що постраждали від карантинних
обмежень, за простій виплачують не 8 тис. грн, а до 80% від виручки.
Водночас держава мала би стимулювати бізнес не лише прямими
матеріальними виплатами, а й іншими інструментами. Серед найважливіших
заходів для МСБ є такі:
1.
Кредитні канікули на період карантинних обмежень. На період
локдауну відстрочка по сплаті кредитів має бути як по тілу кредиту, так і по
відсотках, адже в середньому для малого бізнесу сплата за кредитами становить
30% від виручки. За оцінками незалежної групи макроекономічного аналізу
Ukraine Economic Outlook такий крок передбачає витрати бюджету в 4,5 млрд
грн на місяць.
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2.
Податкові канікули. Ліберальна податкова політика дозволить
зберегти бізнес, особливо середній, від банкрутств у період тимчасового
припинення діяльності.
3.
Підтримання курсу іноземних валют (долара та євро) шляхом
формування позитивного припливу.
4.
Зниження регуляторного тиску з боку контролюючих органів; зміна
підходів до способів перевірки та моніторингу за діяльністю МСБ.
Таким чином, держава на період кризових ситуацій має широкий спектр
інструментарію, який має зважати на заходи, застосовані країнами ЄС, і,
водночас бути адаптованим до сучасних умов розвитку МСБ.
Список використаних джерел
1. Огляд малого і середнього підприємництва в Україні 2018/2019. URL:
https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_ymQlJMi5Wci5RKxP/view
2. EU4Business. URL: https://eu4business.eu/uk/ukraine
3. Горизонт 2020 (Horizon 2020) / Євроінтеграційний портал. URL:
https://eu-ua.org/horizon-2020
4. Президент підписав закони щодо підтримки громадян і бізнесу під час
карантину / сайт Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/
news/prezident-pidpisav-zakoni-shodo-pidtrimki-gromadyan-i-biznes-65457

Н.В. КУДРИЦЬКА,
канд. екон. наук, старший науковий співробітник
відділу розвитку виробничої інфраструктури,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОРСЬКОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ
КОНВЕРГЕНЦІЇ З ПОЛІТИКОЮ КРАЇН ЄС
Європейська економічна інтеграція у сфері транспорту здійснюється на
принципах міжнародного економічного права, що стосуються ринку
транспортних послуг як одного з секторів міжнародної економіки, а також
шляхом запровадження спільної транспортної політики, яка віддзеркалює
наднаціональний характер європейської інтеграції. Одним із напрямів
економічної інтеграції та зближення з політиками ЄС у рамках Східного
партнерства визначено забезпечення розвитку конкуренції, особливо у
стратегічних сферах – енергетиці, транспорті, комунікації.
Ефективність діяльності морської інфраструктури, рівень технологічного
та технічного устаткування портів, розвиненість системи управління та
відповідність міжнародним стандартам обумовлює конкурентоспроможність
національного морського транспортного комплексу на світовій арені.
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Застосування різноманітних методів оцінки розвитку конкуренції
морських портів дозволить підвищити їх ефективність, визначити слабкі місця
та напрями розвитку.
Аналіз ланцюга створення цінностей, запропонований американським
економістом М. Портером, дозволяє вибудувати ієрархію процесів, що
відбуваються в організації, з погляду їх внеску в кінцевий продукт – цінність
товару чи послуги для споживача [1]. Основна ідея методу полягає в тому, що
оцінка корисності продуктів або послуг покупцями (користувачами) визначається
тим, яким чином виконуються дії, необхідні для розробки, виробництва,
виведення на ринок, поставки та підтримки даного продукту або послуги.
Кожен елемент ланцюга містить певні елементи:
– технологія: ресурси, вдосконалення, патенти, вибір процесу
виробництва;
– дизайн продукту: призначення, фізичні характеристики, естетика,
якість;
– виробництво: об’єднання ресурсів, сировина, виробничі потужності,
локація, заготівля, обробка, збір товару;
– маркетинг: ціни, реклама, менеджери з продажів, упаковка, бренд;
– розподіл: канали, інтеграція, запаси, зберігання на складах,
транспортування;
– обслуговування: гарантії, швидкість обслуговування, ціна послуги.
Як відзначають голландські вчені [2], до інноваційних продуктів, які
спрямовані на підвищення продуктивності та конкурентоспроможності портів,
зумовлюють зміцнення логістичного ланцюга, появу нових інноваційних
логістичних концепцій, вироблення доданої вартості та забезпечення
зайнятості, відносять контейнерні перевезення та внутрішні термінали,
впровадження інформаційно-комунікаційних систем з метою своєчасного та
якісного прийняття рішень в управлінні перевезеннями та наданні послуг.
З позиції покупців послуг морських портів основними критеріями
конкурентоспроможності є вартість обслуговування судна, оплата вантажнорозвантажувальних робіт, загальний час стоянки судна, якість послуг, що
надаються (швидкість виконання вантажно-розвантажувальних операцій,
збереження вантажу, своєчасне надання додаткових послуг, а також виконання
індивідуальних побажань (отримання інформації в режимі онлайн, особливі
умови при оформленні дисбурсментских рахунків тощо).
Одним із важливих методів розвитку конкуренції є дослідження та
впровадження маркетингу портової діяльності. Це комплексний підхід до
організації та управління виробничої, збутової і торговельної діяльності,
орієнтований на урахування вимог ринку і на задоволення потреб
вантажовідправника в портових послугах.
Основні напрями маркетингової діяльності порту полягають у такому [3]:
– вивчення конкурентного середовища, в тому числі в кореспондуючих
портах;
– вироблення стратегії і тактики повного використання виробничих
потужностей порту, залучення необхідних капіталовкладень;
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– визначення форм і умов участі стивідорної компанії у транспортнотехнологічних схемах інтермодальних перевезень;
– формування тарифної бази на портові роботи і послуги, а також
вивчення тарифів в транспортних організаціях, які взаємодіють з портом;
– вивчення фінансового стану та платоспроможності потенційних
партнерів: вантажовласників, судновласників і фрахтувальників;
– вивчення форм і умов взаємодії з конкуруючими портовими
структурами;
– рекламування різних аспектів стивідорної діяльності, своєчасна
публікація тарифів, портових зборів, норм навантаження та інших даних для
клієнтури.
Розумна аналітика поведінкової і фінансової орієнтації клієнтів
продовжує залишатися одним із найбільш затребуваних технологічних
інструментів управління, причому 52% організацій мали намір збільшити
відповідне фінансування в 2020 році. Особливі ставки робляться на аналіз
потреб споживачів і цифровий маркетинг.
Назвемо три нові технології, які вплинуть на найпрогресивніші бізнеспроєкти протягом наступних кількох років, а саме: штучний інтелект,
віртуальні помічники і чат-боти, а також розумна аналітика для можливості
прогнозування рішень ефективної взаємодії з потенційними партнерами по
бізнесу в різних галузях [4].
Особливу цінність, на думку експертів, у 2021 році отримає розширений
штучний інтелект. Збільшення масштабу його впроваджень в бізнес принесе 2,9
трлн дол. ділової цінності і 6,2 млрд годин продуктивності праці у світі.
Об’єднані здатності людини і машинного навчання будуть приносити
найбільшу користь, сприяючи розвитку, фінансовому зростанню і
конкурентоспроможності.
Розширені інтелектуальні можливості зменшують кількість помилок,
забезпечуючи зручність і персоналізацію бізнес-процесів та обслуговування
клієнтів. Мета полягає в тому, щоб підвищити ефективність автоматизації,
доповнюючи її людським підходом та здоровим глуздом, з огляду на ризики і
максимально зводячи до нуля неправильність прийнятих рішень.
Сьогодні організаціям сектора морської інфраструктури необхідно, крім
факторів конкурентоспроможності, які можна кількісно виміряти, звернути увагу
на слабо структуровані фактори: талановите управління персоналом, дружні
відносини працівників, навчальні програми співробітників, високу оцінку
корпоративного іміджу, участь у громадській діяльності, ефективну рекламу,
таємницю технологічного процесу, співпрацю з партнерами, стратегічне
географічне розташування, сприятливі податкові умови й правові норми.
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ІНТЕГРАЦІЯ ТА ЦІНОВА КОНВЕРГЕНЦІЯ НА НАЦІОНАЛЬНИХ
РИНКАХ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЄС
Сучасний етап розвитку газової інфраструктури ЄС відзначається
посиленням інтеграції систем різних країн з метою забезпечення вільної
торгівлі природним газом, диверсифікацією постачань та збільшенням
можливості для споживачів енергоресурсів обирати постачальників.
Формування великих торговельних регіональних зон, в межах яких діють
однакові правила та норми торгівлі, дозволяють досягнути ефекту посилення
конкуренції в межах об’єднаного ринку. Безумовним є той факт, що чим
більший обсяг ринку при інших рівних умовах, тим більша на ньому кількість
конкурентів. У зв’язку з цим інтеграція націлена на розвиток конкурентних
умов та слугує запобіжним засобом у досягненні домінуючого ринкового
положення окремими суб’єктами на ринку. Це породжує виникнення
комплексу позитивних ефектів, що пов’язані з конкуренцією, включаючи
стимулювання впровадження інновацій, модернізації основних фондів,
відносне зниження або стримування зростання цін.
Національні ринки природного газу країн Європейського Союзу за
останні 20 років пройшли складний етап трансформацій, головним змістом
яких
була
гармонізація
внутрішнього
середовища
до
єдиних
загальноєвропейських правил, лібералізація економічних відносин і, як
наслідок, – подальша внутрішньо-європейська інтеграція енергетичних ринків.
Ухвалення та впровадження норм Другого енергетичного пакету, а потім
Третього зумовили значні зміни на національних газових ринках країн ЄС.
Розширення інфраструктурних потужностей країн ЄС спершу дало змогу
сформувати інтегровані регіональні ринки природного газу, що часто мають
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прив’язку до розвинених регіональних торгових майданчиків – хабів, а згодом –
створити загальноєвропейський ринок природного газу [1].
Аналізуючи процес розвитку ринків природного газу країн ЄС необхідно
виділити наслідки інтеграції та взаємовпливу національних ринків природного
газу, зокрема в частині ціноутворення природного газу. У всіх країнах ЄС за
період з 2000–2018 рр. спостерігалося зростання тарифів для різних категорій
домогосподарств. Однак це зростання не є однаковим для усіх країн ЄС. У
країнах, що були піонерами лібералізації власних національних ринків,
спостерігається найменше зростання тарифу для усіх категорій споживачів.
Так, у Великій Британії тариф у 2018 році порівняно з 2000 роком для
домогосподарств категорії D1 (< 20 GJ) зріс на 72%, у Німеччині на 57%. Для
домогосподарств категорії D2 (< 200 GJ) зростання за звітний період було ще
нижчим і становило 55% для Великої Британії та 35% для Німеччини.
Ситуація у країнах, що пізніше приєдналися до ЄС та почали
лібералізовувати національні газові ринки, склалася інакше, і тариф на
природний газ зріс набагато більше. Так, у Чехії (група D1) у 2018 році в
порівнянні з 2000 роком тариф підвищився на 365%, у Польщі на 112%, в
Угорщині на 120%.
Аналізуючи узагальнену динаміку цін природного газу по країнах ЄС для
різних груп промислових споживачів з 2010 року по 2018 рік, можна помітити,
що на 2018 рік ціна газу лише незначною мірою зросла для двох груп (І1 (< 1
000 GJ) та І4 (< 1 000 000 GJ)), а для інших трьох груп навіть знизилась на 4–7%
(рис. 1.).

а) Зміна тарифу на природний газ за б) Зміна тарифу на природний газ за
категоріями домогосподарств
категоріями промислових споживачів
Рис. 1. Зміна тарифу на природний газ за категоріями споживачів без
урахування податків по ЄС та ЕнС в цілому після впровадження ІІІ
Енергетичного пакета
Джерело: [2-4].

Разом з тим, головною метою формування єдиного європейського
суспільно-економічного простору є конвергенція внутрішнього середовища
країн ЄС. Конвергенція передбачає, окрім гармонізації інституційного
середовища та запровадження єдиних ринкових правил функціонування ринку,
також – як результуючий ефект – досягнення цінової конвергенції. Оцінка
наслідків взаємовпливу регіональних ринків країн ЄС на різні сегменти цих
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ринків виявила, що на нинішньому етапі формування єдиного інтегрованого
газового ринку ЄС цінова конвергенція для першої категорії побутових
споживачів (< 20 GJ) відсутня. Водночас для інших двох категорій побутових
споживачів (D2 < 200 GJ та D3 > 200 GJ) зі збільшенням обсягів споживання
спостерігається помірна цінова конвергенція за період 2007–2018 рр. На
відміну від побутових споживачів, у всіх категоріях промислових споживачів
спостерігається цінова конвергенція протягом 2007–2018 рр. Особливо велика
динаміка зближення відзначається для перших трьох категорій (I1 < 1 000 GJ, I2
< 10 000 GJ, I3 < 100 000 GJ). Для наступних трьох категорій промислових
споживачів цінова конвергенція також простежується, водночас, попри
зростання обсягів споживання, цінове зближення відбувається нижчими
темпами.
Висновки. Вплив інтеграції зумовлює значні результуючі зміни в
інституційному середовищі та структурі ринку, що проявляється у: зниженні
залежності від монопольного постачальника імпорту природного газу та
розвитку конкуренції шляхом диверсифікації джерел постачання; досягненні
вищих гарантій надійності та безпеки за рахунок підвищення вимог до якості
постачання; запровадженні вищих вимог до моніторингу за діяльністю
господарюючих суб’єктів, що дозволяє забезпечити дотримання умов
прозорості та відкритості; відмові від державного регулювання відпускних цін
виробників і цін на оптовому ринку газу, розділенні природних монополій на
потенційно конкурентних сегментах ринку, впровадженні недискримінаційного
доступу до газотранспортних систем та створенні стимулів до появи нових
учасників ринку, що було обумовлено реалізацією фактору зниження бар’єрів
для торгівлі природним газом. Це, на прикладі країн ЄС, демонструє також, що
у формуванні єдиного ефективного газового ринку у виграші опиниться також
переважна кількість кінцевих споживачів за рахунок цінової конвергенції. Хоча
на перших етапах розвитку на національних ринках внаслідок інтеграції у
єдиний європейський ринок спостерігається значне зростання тарифу, однак в
подальшому лібералізація та розвиток конкуренції на національних газових
ринках зумовлюють зниження ціни на природний газ, особливо яскраво це
проявляється на оптових ринках та на кінцевих цінах для промислових
споживачів.
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ЕНЕРГЕТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У МІСТАХ
Негативний вплив традиційної вуглецеємної енергетики на навколишнє
середовище та клімат, посилення екологічних вимог, політизованість
постачання енергетичних ресурсів та суттєві коливання їх цін, прагнення до
посилення енергетичної та економічної безпеки, інші чинники зумовлюють
потребу в «перезавантаженні» енергетичного сектора. Одним із найбільш
комплексних та реальних шляхів вирішення зазначених проблем та адаптації до
змін клімату, які вже відбуваються [1], є здійснення повного «енергетичного
переходу» (energy transition) від викопних видів енергетичних ресурсів до
відновлюваних, що став можливим завдяки стрімкому розвитку
високотехнологічних та наукоємних технологій.
За різними даними, 70–80% енергії споживається в містах [2]. Місцеві
органи влади європейських муніципалітетів, розуміючи свій значний вплив на
кліматичну складову, з 2008 року за ініціативи Європейської Комісії почали
приєднуватися до Угоди мерів з метою підтримки зусиль, спрямованих на
розробку і реалізацію цілей ЄС, пов’язаних зі зміною клімату та споживанням
енергії [3]. Завдяки своїм унікальним характеристикам та можливостям,
позиціонуванню як виняткова модель широкого руху та багаторівневого
управління, яка об’єднує місцеві, регіональні та національні сили при підтримці
державних урядів, поширення Угоди мерів вже давно сягнуло за межі Європи –
підписантами є більш ніж 7000 органів місцевої влади в різних країнах, а самі
міста пішли значно далі у намірах зменшити негативний вплив на клімат.
Щонайменше 171 місто і 7 штатів лише у США заявили про наміри перейти на
споживання 100% енергії з відновлюваних джерел, а 48 міст і громад уже
досягли цієї мети [4]. По всьому ж світу таких міст значно більше, включаючи
українські: Житомир, Львів, Кам’янець-Подільський, Чортків, Тростянець,
Баранівська об’єднана територіальна громада (ОТГ) та Асоціація малих міст
України (АММУ) [5].
В Україні вже існує чимало передумов, необхідних для «енергетичного
переходу». Зокрема, рівень інвестицій у відновлювану енергетику зростає,
існують відповідні економічні стимули («зелений тариф», програми
компенсації витрат на енергоефективні заходи), Державне агентство з
енергоефективності і енергозбереження України просуває ідею про
необхідність більш активно розвивати відновлювану енергетику, приймається
та вдосконалюється відповідне законодавство. Наразі, на заваді стоять
недосконалі механізми функціонування нового ринку електроенергії та
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технологічна неспроможність підключати нові великі обсяги сонячної та
вітрової генерації як технологій з негарантованим графіком виробництва
електричної енергії.
Інструментом планування енергетичних трансформацій в Україні на
місцевому рівні виступають нові Плани дій зі сталого розвитку та клімату
(ПДСЕРК), розроблені в рамках Угоди мерів, та окремі сценарії розвитку
міських енергетичних систем на основі математичного моделювання.
Математичне моделювання енергетичних систем поширене у світі та необхідне
для того, щоб мати можливість з досить великою точністю оцінити процес та
наслідки енергетичних трансформацій. Інструментарієм слугує безліч зразків
програмного забезпечення з акцентуванням як на окремих аспектах розвитку
енергетичних систем (розрахунок вартості електроенергії з нових генеруючих
потужностей ВДЕ, нові робочі місця та економічна вигода, визначення
потенціалу енергозбереження, розрахунок попиту на енергоресурси, оцінки
необхідних інвестицій), так і з всеосяжним підходом. Саме такий підхід має
середовище ETSAP-TIMES, за допомогою якого в Секторі прогнозування
розвитку ПЕК було створено модель енергетичної системи України [6].
На основі цієї моделі розроблено та апробовано у окремому дослідженні
за підтримки НУО 350.org та Житомирської міської ради модель міста
Житомир та здійснено моделювання до 2050 року Базового та трьох цільових
сценаріїв переходу на ВДЕ, які відрізняються співвідношенням виробленої,
імпортованої та експортованої електроенергії. Висновки про можливий
позитивний соціально-економічний вплив енергетичних трансформацій у м.
Житомир за рахунок припливу інвестицій, створення нових робочих місць,
підвищення економічної активності, енергозбереження та спрямування коштів
на інші витрати, в т.ч. поліпшення соціальної інфраструктури, більш детально
описано у звіті з моделювання [7].
Інвестування в будівництво та обслуговування генеруючих установок
автоматично створить нові робочі місця у місті, причому за деякими
міжнародними оцінками встановлення кожного мегавату дахових СЕС може
забезпечити роботою до 24 працівників, тобто за весь час до 2050 року,
будівництво необхідних для реалізації сценаріїв ВДЕ від 150 до 380 МВт
дахових СЕС може забезпечити роботою від 3,6 тис. до 9,2 тис. працівників.
Промислові СЕС та ВЕС – можуть надати ще близько 400 робочих місць [8].
Біоенергетика також володіє значним потенціалом до створення робочих місць
у постачанні сировини, проєктуванні і будівництві станцій та їх обслуговуванні.
Загалом близько 3,5 повних робочих місць на 1 МВт встановленої теплової
потужності, тобто ще майже 800 робочих місць [9] може бути створено в м.
Житомир завдяки впровадженню сценаріїв переходу на 100% ВДЕ. Прямим
результатом втілення «енергетичного переходу» стане кардинальне скорочення
викидів парникових газів (ПГ), які в 2050 р. можуть становити не більше 6% від
рівня 2017 року, що дозволило б заявляти про досягнення вуглецевої
нейтральності міста і припинення впливу на клімат.
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О.С. ЗАРУДНА,
молодший науковий співробітник відділу промислової політики,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ
ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
Сектор машинобудування України має великий потенціал та серйозні
перспективи інтеграції у наявні та майбутні глобальні ланцюги доданої
вартості (ГЛДВ). ГЛДВ надає українським виробникам продукції
машинобудування можливості для розширення та диверсифікації експорту,
дозволяють зосереджуватися на певних компонентах або продукції, в яких
вони мають значні конкурентні переваги, дає змогу підвищувати свою
частину доданої вартості завдяки удосконаленню технологій. Малі та
середні підприємства спроможні стати конкурентними виробниками та
постачальниками у глобальних ланцюгах та зайняти свою ринкову нішу.
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Наразі українські виробники вже досить активно залучаються до
глобальних ланцюгів доданої вартості у сфері літакобудування, створення
залізничних та наземних транспортних засобів (табл.1).
Міжнародний ринок аерокосмічної сфери швидко розвивається, що
визначає попит військової та цивільної авіації на запчастини, зокрема на
турбогвинтові двигуни та аерокосмічне обладнання, гелікоптери, а з
посиленням пандемії COVID-19 на великі вантажні літаки. На сьогодні
Україна є одним з учасників світового виробництва у сфері літакобудування
і перебуває на 50 місці серед інших країн, задіяних у глобальній
літакобудівній виробничій мережі. У світовій торгівлі Україна має значні
порівняльні переваги на турбореактивнi, турбогвинтовi двигуни та iншi
газовi турбiни (УКТЗЕД 8411), які користуються досить широким попитом
у світовій авіації. У 2019 році обсяг українського експорту турбореактивних
двигунів становив майже 104 млн дол. США та турбогвинтових двигунів –
41 млн дол США, з частками у світовому експорті 13,6 та 1,4% відповідно
(табл. 2).
Таблиця 1
Місце України в світовому експорті машинобудування у 2019 році
Код товару та назва за класифікацією товарів у зовнішній
торгівлі
84 Машини, механічні прилади, ядерні реактори, котли; їх
частини
85 Електричні машини та обладнання та їх частини
86 Залізничні локомотиви, рухомий склад та їх частини;
87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного, та їх
частини та комплектуючі
88 Літальні апарати та їх частини
89 Кораблі, човни та плавучі споруди
90 Оптичні, фотографічні, кінематографічні, вимірювальні,
перевірочні, точні, медичні чи хірургічні прилади та апарати
91 Годинники та годинники та їх частини
92 Музичних інструментів; частини та аксесуари таких
виробів

Місце у
світовому
експорті

Частка у
світовому
експорті, %

48

0,1

47
15

0,1
1,4

66

0

50
53

0
0,1

58

0

75

0

67

0

Джерело: складено автором за даними Trade Map [1].

Таблиця 2
Експорт України та світовий експорт турбореактивних двигунів
(УКТЗЕД 841111) та турбогвинтових двигунів ( УКТЗЕД 841122)
у 2015–2019 рр., млн дол. США
2015

2016
2017
Турбореактивні двигуни
Світ
948,3
1008,8
835,0
Україна
33,3
0,6
34,6
Турбогвинтові двигуни
Світ
1884,6
2522,5
3060,5
Україна
385,3
203,5
231,2
Джерело: складено автором за даними Trade Map [1].
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2018

2019

897,9
133,9

768,0
104,3

2328,6
79,9

2913,2
40,6

Україна є одним з основних гравців у світовому виробництві турбогвинтових двигунів серед провідних країн світу (рис. 1).

Рис. 1. Світові частки ринку турбогвинтових двигунів (УКРЗЕД 841122)
у 2017 та 2019 рр., %
Джерело: побудовано автором за даними Trade Map [1].

Незважаючи на те, що за останні роки частка українського експорту
турбогвинтових двигунів скоротилася з 8% у2017 р. до 1,4% у 2019 р. Україна
має серйозні перспективи щодо нарощення їх експорту та подальшої інтеграції
в глобальні ланцюги доданої вартості літакобудівної сфери. Адже очікується
підвищення попиту на ці двигуни завдяки зростанню міжнародного ринку
аерокосмічного сектора завдяки розвитку міжнародного та регіонального
сполучення із використанням турбогвинтових літаків.
Українські виробники сектору електротехніки та обладнання беруть
активну участь у глобальних ланцюгах створення транспортних засобів, де
мають значні конкурентні переваги у постачанні проводів ізольованих
(включаючи емальовані чи анодовані), кабелів (включаючи коаксіальні) та
інших ізольованих електричних провідників із з’єднувальними деталями або
без них; кабелів волоконно-оптичних, складених з волокон з індивідуальними
оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними
провідниками або з’єднувальними пристроями (УКТЗЕД 8544). Особливо
важливими для України є експорт комплектів проводів для свічок запалювання
та комплектів проводів інших типів, які використовуються в моторних
транспортних засобах, літаках та на суднах (ГС 854430), оскільки останніми
роками світове споживання цієї продукції зростає, і надалі очікується подальше
збільшення попиту. У 2019 році українськими виробниками було експортовано
таких товарів на суму майже 1,3 млрд дол. США, що становило 3,4% світового
експорту. На світовому ринку автомобільної електропроводки Україна стає
важливим виробником та постачальником, оскільки виготовляє продукцію для
великих виробників автомобілів, таких як Німеччина та Польща.
Можливості України та її компаній залучатись до ланцюгів створення
доданої вартості великою мірою визначатиметься ефективністю митних
процедур та формальностей [2]. Зокрема, необхідне: спрощення процедур
митного оформлення; зниження ставок експортного мита на проміжні товари та
товари з більшою доданою вартістю; зниження ставок мита на критичний
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імпорт (сировину, комплектуючих та устаткування); підвищення мита на
імпорт товарів, які українські виробники здатні виробляти або налагодити
виробництво в короткій перспективі в достатній кількості для забезпечення
вітчизняного споживання та експорту.
Вагоме значення для успішної інтеграції у ГЛДВ має розвиток потужних
кластерів у секторі машинобудування. Поєднавши свої зусилля підприємства
мають більше можливостей входження у ГЛДВ.
Набуває актуальності заохочення державно-приватного партнерства з
метою розвитку ланцюгів доданої вартості. Необхідна галузева й корпоративна
колаборація в інтересах залучення інвестицій у ГЛДВ, та вдосконалення
відповідного інституційного й регулятивного середовища.
Отже, в Україні спостерігається позитивна тенденція в інтеграційних
процесах до глобальних ланцюгів доданої вартості вітчизняних виробників
машинобудування. Зокрема, Україна є одним з основним виробником та
постачальником: турбогвинтових двигунів у глобальних ланцюгах
авіакосмічної сфери; електротехнічної продукції, у виготовленні яких має
значні конкурентні переваги, – в глобальних ланцюгах створення транспортних
засобів. Враховуючи виклики майбутнього українським виробникам продукції
машинобудування
слід
приділити
увагу
нарощенню
експорту
конкурентоспроможних товарів з більш високою часткою доданої вартості та
низької імпортоємності, що дасть змогу мінімізувати вплив зовнішньої
кон’юнктури та успішно інтегруватися до ГЛДВ.
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ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ЦИФРОВІЗАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Цифрова революція дедалі більше впливає на процесс виробництва у всіх
галузях економіки. Не виняток – сільське господарство. Обсяг ринку цифрового
сільського господарства (далі – ЦСХ) становив 13,7 млрд дол. США в 2020 р і,
за прогнозами, досягне 22,0 млрд дол. США в 2025 р. Очікується, що в період з
2020 по 2025 рр. його середньорічний темп зростання становитимде 9,8%.
149

Посилення механізації фермерських господарств підвищить поширення
ЦСХ серед сільськогосподарських виробників. Вплив пандемії COVID-19 на
ринок ЦСХ оцінюється загалом як позитивний. Очікується, що нестача робочої
сили і перебої в ланцюжках поставок підвищать потребу у ЦСХ у всьому світі.
Наразі не існує загальноприйнятого розуміння терміну «цифрове сільське
господарство». Фахівці проєкту «Глобальний договір ООН» розглядають ЦСХ
як процес використання нових і передових технологій, інтегрованих в одну
систему, що дозволяють фермерам і іншим зацікавленим сторонам в ланцюжку
створення вартості сільськогосподарської продукції покращувати виробництво
продуктів харчування [1].
Вчені сільськогосподарського коледжу університету Пердью (США) під
ЦСХ розуміють процес використання цифрових пристроїв для збирання,
обробки та аналізу просторових (об’єктних) або тимчасових даних. Ці дані
потім можуть служити орієнтиром для цілеспрямованих дій по підвищенню
ефективності, продуктивності та стійкості сільського господарства [2].
На думку фахівців в галузі сільського господарства штату Вікторія
(США), ЦСХ – використання цифрових технологій, для інтеграції
сільськогосподарського виробництва, від пасовища до споживача. Ці технології
можуть надати сільськогосподарській галузі інструменти та інформацію для
прийняття більш обґрунтованих рішень і підвищення продуктивності [3].
У широкому сенсі під цифровим сільським господарством розуміється
використання обчислювальних та інформаційних технологій для поліпшення
рентабельності та стійкості сільського господарства. Цифрове сільське
господарство пропонує нові можливості завдяки широкому доступу до
обчислювальних технологій, які вимагають збору і обробки великого обсягу
даних в рамках так званої Четвертої промислової революції.
ЦСХ застосовується до всіх систем рослинництва і тваринництва,
оскільки воно відображає перехід від загального управління ресурсами в
сільськогосподарському
виробництві
до
високооптимізованого
і
індивідуалізованого. Такого виробництва, яке засноване на даних, збирання
яких проводиться у реальному часі. Бажані результати використання ЦСХ –
більш прибуткові та стійкі виробничі системи.
Сільське господарство завжди було інноваційним сектором, який
адаптується до мінливого світу і нових умов. Дослідження, інновації та сільське
господарство йдуть рука об руку. ЄC доклав зусиль для об’єднання фермерів і
дослідників в Європейське інноваційне партнерство для сільського
господарства (EIP-AGRI). Сьогодні фермери в ЄС стикаються з величезними
проблемами: виробляти більше і краще за умови використання меншої
кількості ресурсів за доступними цінами, зменшуючи при цьому вплив на
навколишнє середовище, а також з необхідністю йти в ногу з потребами
споживачів. І все це в світлі зміни клімату, нестабільності світових ринків та
пандемії Covid-19. Цифрові технології можуть допомогти адаптуватися до цих
викликів, підтримуючи фермерів в їх зусиллях зі сталого виробництва
продуктів харчування: відстежуючи погодні умови і біорізноманіття. Цифрові
технології можуть принести багато користі: датчики благополуччя тварин,
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інструменти для точної оцінки стану ґрунтів та рослин або дрони, що знищують
бур’яни, що, в свою чергу, знижує потребу в гербіцидах або протимікробних
препаратах, або Інтернет речей, що з’єднує всі рівні ланцюжка створення
вартості. Нові технології підвищують безпеку харчових продуктів і
полегшують процес відстеження руху сільськогосподарської продукції від
«ферми до виделки». Спираючись на зростаючі вимоги споживачів до вмісту і
безпеки своїх продуктів харчування, фермери могли б максимально наблизити
виробництво продуктів харчування до споживачів. Крім того, цифрові
технології можуть сприяти модернізації та спрощенню спільної
сільськогосподарської політики ЄС.
Зокрема, точне землеробство стало основним напрямом інновацій в
галузі сталого землеробства: технологічною відповіддю на потребу виробляти
більше з меншими витратами і на стійкій основі. Простіше кажучи, точне
землеробство означає використання таких технологій, як системи
супутникового позиціонування, для поліпшення виробництва, шляхом
моніторингу сільськогосподарських культур та надання даних про те, як
найкраще обробляти їх для підвищення врожайності. Моніторинг і аналіз
сільськогосподарських даних за допомогою сенсорних систем також можуть
поліпшити управління зрошенням для культур з високим рівнем споживання
води, тим самим сприяючи сталому веденню сільського господарства.
9 квітня 2019 р. в м. Брюссель 25 країн – членів ЄС підписали Декларацію
«Про розумне та стійке цифрове майбутнє для європейського сільського
господарства та сільських районів» (далі – Декларація). Декларація стала
результатом зусиль європейського співтовариства, спрямованих на сприяння та
прискорення цифрової трансформації у сільському господарстві та сільській
місцевості ЄС.
Держави-члени домовились співпрацювати тісніше, щоб посилити
підтримку досліджень у таких сферах, як розумне землеробство та відстеження
продуктів харчування. Вони також утворять загальноєвропейську інноваційну
інфраструктуру для «розумного» європейського агропродовольчого сектора та
утворять європейський простір даних для інтелектуальних агропродовольчих
програм.
У документі задекларовано такі пріоритети європейської політики щодо
цифровізації, як: підтримка досліджень цифрових рішень; стимулювання
використання цифрових технологій у сільській місцевості; надання переваг
цифровій трансформації; закріплення позицій Європи в авангарді прогресу в
інтелектуальному землеробстві; підтримка блокчейн-технологій у сільському
господарстві та у всій харчовій системі.
У декларації предбачено Створення загальноєвропейської інноваційної
інфраструктури для «розумного» європейського агропродовольчого сектору
шляхом вживання таких дій, як: допомога Європейській Комісії щодо
визначення принаймні п’яти масштабних еталонних експериментальних та
випробувальних установ по всій Європі; створення центрів цифрових інновацій
у сільському господарстві у кожній державі-члені; розробка мережі, що зв’яже
спеціалізовані аграрно-продовольчі цифрові центри інновацій; підвищення
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кваліфікації сільського населення в царині цифрового сільського господарства;
впровадження малопотужних бездротових мереж; перегляд національних
планів широкосмугового зв’язку з метою повного використання наявних
адміністративних, регуляторних та фінансових заходів, для досягнення
розгортання широкосмугового підключення у сільській місцевості; створення
європейського простору даних для інтелектуальних сільськогосподарських
продуктів;
сприяння
транскордонному
об’єднанню
та
обміну
сільськогосподарськими даними між фермерами та по всьому ланцюжку
створення вартості шляхом просування відповідних платформ та баз даних,
беручи до уваги Кодекс поведінки щодо обміну сільськогосподарськими
даними; використання повнрю мірою європейських космічних програм
(EGNOS та Galileo) та програми спостереження за Земною кулею (Коперник)
для точної та ефективної роботи безпілотних літальних апаратів та автономної
сільськогосподарської техніки, а також для прийняття рішень, пов’язаних із
сільськогосподарськими операціями, на основі даних; використання програми
Digital Europe для підтримки створення цифрових інноваційних центрів, сайтів
для випробувань та експериментів, просторових даних та навчальних програм у
інтелектуальному агропродовольчому секторі.
Протягом останніх років Європейська Комісія започаткувала різноманітні
масштабні пілотні проєкти, що сприятимуть цифровізації сільського
господарства в Європі. Багато з цифрових рішень, розроблених у цих проєктах,
вже доступні на ринку і використовуються сьогодні у практичній діяльності
сільськогосподарських підприємств.
За програмою «Горизонт 2020» було виділено близько 1 млрд євро
фінансування для наукових досліджень та інновацій відповідно до ініціативи
Європейської
Комісії
з
оцифрування
європейської
промисловості
(DEI). Основні інвестиції були спрямовані на створення масштабних пілотних
проєктів (LSP) з метою надання відповідей на суспільні виклики у кількох
сферах, включаючи побудову сільськогосподарських цифрових платформ, що
підтримують цифрові інновації в аграрному секторі. Зокрема, три LSP та одна
мережа цифрових інноваційних центрів (DIH) отримали загалом 80 млн євро на
дослідження та інновації для впровадження цифрових технологій у аграрному
секторі: IoF2020, DEMETER, ATLAS та SmartAgriHubs. Перший з цих пілотних
проєктів – IoF2020 – був запущений у січні 2017 р. Він був зосереджений на
сприянні використанню Інтернету речей (IoT) у продуктах харчування та
сільському господарстві. Отримавши інвестиції у розмірі приблизно 30 млн
євро, цей LSP об’єднує дві системи – агробізнес та передових постачальників
інформаційно-комунікаційних
технологій,
які
одночасно
допомогли
стимулювати цифрові інновації у сільському господарстві.
Висновки. Цифрові технології проникають в усі галузі економіки та
сфери життя. За допомогою останніх може бути значно підвищена
продуктивність сільськогосподарського виробництва та зменшено його
негативний вплив на навколишнє середовище. Цифрова революція в сільському
господарстві почалася із застосування методів точного землеробства. Зараз
цифрові технології охопили всі галузі сільського господарства. Пандемія
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COVID-19 лише прискорила процеси проникнення цифрових технологій у
сільськогосподарську, а також суміжні галузі. Таких масштабних
технологічних змін аграрний сектор не знав з кінця XIX – початку XX ст. На
цифрової революції в сільському господарстві покладаються великі надії щодо
подолання проблеми голоду та наслідків глобального потепління і змін клімату.
Проте цифровізація сільського господарства потребує детально розробленої
державної політики, заходів її втілення в життя та суттєвої фінансової
підтримки держави.
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молодший науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ НА
РОЗДРІБНОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Загальносвітовими трендами розвитку електроенергетичної галузі наразі
залишаються лібералізація та розвиток конкуренції на роздрібних ринках
електроенергії. Лібералізація ринків електроенергії стала стратегічним
напрямом, прийнятим до впровадження як розвиненими країнами, так і тими,
що розвиваються, через низьку ефективність і слабку конкурентоспроможність
національної продукції на регіональних і світових ринках та недостатність
інвестицій для розвитку енергетичного сектора.
Оцінка конкурентоспроможності в загальному сенсі традиційно базується
на низці певних принципів, що дозволяє зробити її уніфікованою і точною:
– необхідність оцінки конкурентоспроможності з позиції споживача, що
передбачає вивчення очікувань та задоволеності споживачів.
–
дотримання порівнянності
суб’єктів
ринку.
Для
оцінки
конкурентоспроможності формується група порівнянних суб’єктів ринку
(сегментів) за тими чи іншими ознаками (клас, категорія, розміри і т. п.);
– відповідність оцінюваних критеріїв обов’язковим вимогам законів,
державних стандартів і технічних регламентів, що регулюють процес надання
послуг. При цьому перелік критеріїв може включати поряд з обов’язковими і
критерії, які перевищують нормативно-правові вимоги.
Для оцінки конкурентоспроможності в галузевому розрізі, доцільним є
використовувати такі параметри:
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1) основні економічні характеристики галузі: розмір; ступінь зрілості
галузі; життєвий цикл продукту та галузі; межі галузі; ефект масштабу; потреба
в капіталі; основні тенденції розвитку;
2) структурний аналіз галузі;
3) рушійні сили в галузі, фактори, які викликають зміни в конкурентній
структурі та діловому середовищі галузі:
– зміни в довгострокових тенденціях економічного зростання галузі,
– зміна в складі споживачів і в способах використання товару,
– технологічні зміни, поширення ноу-хау,
– вихід на ринок або вихід з нього,
– зростаюча глобалізація галузі
– зміна структури витрат і продуктивності,
– вплив змін у законодавстві та в політиці держави,
– зміна суспільних цінностей, орієнтації та способу життя,
– зменшення впливу факторів невизначеності й ризику;
4) конкурентне становище основних компаній і стратегічні групи.
Виявлення компаній, які перебувають на найкращих і найгірших конкурентних
позиціях. Побудова розподілу стратегічних груп, оскільки рушійні сили і
конкурентний тиск в галузі часто сприяють одним стратегічним групам і
завдають шкоди іншим;
5) аналіз основних конкурентів:
– визначення цілей і стратегії конкурентів,
– прогноз подальших кроків конкурентів;
6) основні фактори конкурентного успіху – технологічні, виробничі,
розподільні, маркетингові, кваліфікаційні, організаційні;
7) перспективи галузі та її загальна привабливість: чи є вона привабливою
і які перспективи отримання галуззю прибутковості, вищої за середній рівень.
Фактори привабливості; основні проблеми галузі; перспективи отримання
прибутку; ступінь ризику і невизначеності в майбутньому; вплив рушійних сил
на зміну прибутковості [1].
До найбільш поширених методів оцінки конкурентоспроможності
електроенергетичної
галузі
можна
віднести
«SWOT-аналіз»
[2]:
використовують «матрицю SWOT-аналізу» для послідовного розгляду різних
поєднань факторів зовнішнього середовища і внутрішніх властивостей
компаній. Також проводяться дослідження за методом Дельфі, з моніторингом
узгодженості думок експертів. Сучасний дельфійський метод – це
прогнозування подій, суспільних явищ, наукових розробок, що,
відштовхуючись від експертних оцінок, проводиться групою фахівців для
вибору найкращого рішення. Системне використання доступних методів
дозволить провести оцінку конкурентоспроможності електроенергетичної
галузі та, зокрема, системи електропостачання.
Робота підприємств електроенергетичної інфраструктури в умовах нової
структури ринку електроенергії України пов’язана зі значними складнощами,
зумовленими інституціональною невизначеністю напрямів організаційних
перетворень. Варіанти інституціонального упорядкування діяльності
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підприємств електропостачання мають свої як позитивні, так і негативні
соціально-економічні наслідки [3], серед яких виділяють такі, як:
– економічна несамостійність електропередавального підприємства, його
практично повна залежність від системного оператора;
– несвоєчасність розділення, відволікання значних організаційних
ресурсів на адміністративні процедури;
– складність оцінки майнового комплексу підприємства (процедура
оцінки вимагає значно більш тривалих термінів, ніж відведено законодавством
на реорганізацію) та розподілу боргових зобов’язань;
– відсутність у європейському законодавстві [4] зазначення про
необхідність виділення активів електропередавального підприємства.
Конкурентні відносини в галузі електропостачання мають свої
особливості, основні з них полягають у:
– впровадженні механізмів конкуренції, що сприяє зниженню тарифів на
електроенергію, в т.ч. за рахунок мінімізації витрат,
– підвищенні рівня завантаження генеруючих потужностей, що
призводить до зниження рівня надійності електропостачання,
– актуалізаціі фактора нестабільності, який може вести до скорочення
інвестицій в галузь,
– недостатньому введенні мережевих потужностей та іншого обладнання
тощо.
Однією з важливих передумов розбудови конкурентних відносин на
ринку електроенергії є забезпечення недискримінаційного доступу до
електромереж, їх своєчасний розвиток відповідно до потреб економіки.
Вирішення цих завдань тісно пов’язане з інституціональним упорядкуванням
діяльності електромережевого бізнесу, основними напрямами якого можна
виділити:
– створення інституційних умов для забезпечення незалежності
електромережевого бізнесу від впливу зацікавлених осіб;
– підвищення господарської самостійності державних підприємств
електроенергетичної інфраструктури;
– розробка і використання прозорих методик методик ціноутворення на
послуги з передачі електроенергії та диспетчерського управління.
На забезпечення конкуренції та вплив на конкурентоспроможність
системи електропостачання мають вплив зовнішні та внутрішні фактори,
найважливішими з яких є розвиток світового електроенергетичного ринку, стан
електроенергетичного ринку, ефективність державного регулювання,
загальноекономічна ситуація, надійність систем електрозабезпечення, їх
економічна ефективність, соціальна спрямованість, вплив на довкілля,
схильність до ризиків – екологічних, цінових, зниження надійності та інші.
Дослідження аспектів зарубіжного досвіду щодо роздрібного ринку
електроенергії, дозволило виділити основні інструменти, які були застосовані у
ЄС для розвитку конкуренції:
– анбандлінг (розділення природної монополії (передача, розподіл) і
конкурентних видів діяльності (виробництво, постачання);
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– забезпечення вільного доступу до мереж і вільний доступ до ринку
нових учасників; об’єднання ринків (об’єднання бірж, об'єднання балансуючих
ринків): перехід від національних до регіональних ринків і на кінцевому етапі –
до спільного європейського ринку;
– спрощення, уніфікація і прозорість правил та інших процедур, у тому
числі управління перевантаженнями і розподілу пропускної спроможності
транскордонних з’єднань;
– розвиток передавальних мереж, транскордонних з’єднань;
– ринкове ціноутворення на оптовому і роздрібному ринку електроенергії.
Вивчення досвіду та практик функціонування роздрібного ринку
електроенергії країн ЄС, Великої Британії та скандинавських країн дозволило
зробити висновки про те, що найбільший розвиток конкурентних механізмів є
можливим на наступних засадах: побудові дерегульованої моделі оптового і
роздрібного ринків; застосуванні різноманітних можливих підходів до
вирішення основних питань організації взаємин учасників ринку; регулюванні
прав власності; поділу конкурентних і неконкурентних сегментів
електроенергетичної галузі; використанні можливостей суміщення діяльності.
В секторі електропостачання в Україні ринки передачі та розподілу
електричної енергії як магістральними, так і місцевими (локальними)
електромережами належать до ринків у стані природної монополії. Фактичними
власниками електромереж на певній території є природні монополісти –
компанії «обленерго». Нерозривний зв’язок суміжного ринку споживання з
ринком природної монополії полягає в тому, що у відносинах між
постачальником електроенергії та її споживачами неодмінно бере участь третій
суб’єкт – природний монополіст, невеликі компанії-постачальники вільного
вибору контрагента не мають. Також умови господарювання, які склалися
наразі в цій сфері, включаючи недобросовісну поведінку в договірних
відносинах та ін., створюють широкий простір для зловживань з боку
природних монополістів.
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здобутками
Науково-навчального
центру
прикладної
інформатики НАН України (далі – Центр, http://www.nucpi.nas.gov.ua/ ). Центр
спеціалізується з викладання інформаційно-комп’ютерних технологій
аспірантам і молодим науковцям НДІ НАН України, має практичні
напрацювання з експертної підтримки молодіжних науково-практичних
конференцій «Нова освіта» (http://novaosvita.com/). Мета участі Центру в цій
поважній конференції – встановлення творчих зв’язків з функціонально
спорідненими науково-навчальними установами країн ЄС.
Науково-освітня спеціалізація Центру. Відповідно до чинного Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», який гарантує науковцю
можливість раз на п’ять років безоплатно підвищувати професійну
кваліфікацію, наш Центр з 1987 року і дотепер надає аспірантам і науковцям
НДІ НАН України освітні послуги, – навчає їх ефективно використовувати
інформаційно-компьютерні технології у наукових дослідженнях.
За час, що минув, викладачі Центру розробили навчальні спецкурси,
орієнтовані на поглиблене вивчення науковцями сучасних інструментальних
комп’ютерних програм. Зокрема, нині підвищеним попитом у науковцівтеоретиків користується спецкурс із вивчення можливостей системи
комп’ютерної математики Wolfram Mathematica. Ця система дозволяє
виконувати комп’ютерно-математичне моделювання досліджуваного процесу
або явища, природного або соціального. Науковці-експериментатори на курсах
в Центрі вивчають можливості програмної системи Origin. Ця система
орієнтована на візуалізацію і на статистичну обробку числових
експериментальних даних; її також можна з успіхом використовувати для
автоматизації прогнозування методами регресійного аналізу. Наукові
співробітники вивчають в Центрі сучасні технології сайтобудування, WEBдизайн тощо. Інженери-дослідники, які в наукових лабораторіях автоматизують
експериментальне устаткування, вивчають в Центрі інструментальні системи
програмування Java, С ++ і інші мови програмування. З повним переліком
навчальних спецкурсів і програм можна ознайомитися на сайті Центру, в
розділі «Діяльність центру» => «Навчальна діяльність».
Начально-методичні напрацювання. Професорсько-викладацьким
колективом Центру в 1987–2019 рр. були розроблені такі навчально-методичні
посібники з ІКТ. Доценти к.ф.-м.н. Ткачов І.І. і Сибірцев В.Г. – автори книги
«Бейсік для персональних ЕОМ. Довідковий посібник» (1992). Доцент к.ф.-м.н.
Мінько А.А. – автор навчальних посібників: «Статистичний аналіз в MS Excel»
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(2004), «Фінансова арифметика» (2006), «Прогнозування в бізнесі за допомогою
Excel» (2007), «Статистика в бізнесі» (2008), «Функції в Excel: довідник
користувача» (2007), «Прийняття рішень за допомогою Excel» (2007), «Зведені
таблиці і діаграми в Excel» (2009), «Сучасний аналіз даних в Excel для
науковців» (2016, 2017, 2018). Остання з названих електронних книг
орієнтована на дистанційну, дуальну форму навчання і самонавчання,
користується заслуженим успіхом у читачів мережі. Доцент к.ф.-м.н. Распопов
В.Б. і аспірант Манжула А.М. – автори навчального посібника «Медіа
дидактика: методи створення навчальної презентації» (2011) та інші. Інженердослідник Зелениця А.М. розробив електронний посібник з Wolfram
Mathematica (російською та українською мовами, 2016). Доцент к.ф.-м.н.
Семяновский В.М. – автор навчального посібника «Методи соціальноекономічного прогнозування» (2011), використовується для навчання
аспірантів-економістів НДІ НАН України. Зазначені навчальні посібники були
видані центральними видавництвами в Україні, Росії, також вони вже
розміщені на популярному міжнародному порталі електронних публікацій
CALAMEO [1].
Наукової здобутки. У 1987–2019 рр. в Центрі сформувалася наукова
школа члена-кореспондента НАН України, професора, д.ф.-м.н. Гупала
Анатолія Михайловича. У 1987–2002 рр. пріоритетним напрямом досліджень
професорсько-викладацького колективу були: теорія складності задач
розпізнавання і навчання, комп’ютерно-математичні методи логікостатистичного аналізу, що знайшло практичне застосування для автоматизації
пошуку причинно-наслідкових залежностей в базах даних та експертних
систем (наприклад, у матеріалознавстві, в медицині) [2 , 3].
У 2001 році, як відомо, успішно завершився перший етап міжнародної
наукової програми GENOM («Геном людини»). Завдячуючи можливостям
Інтернету, код ДНК і коди окремих білків, які в ході виконання проєкту
GENOM були розшифровані закордонними фахівцями, розміщені у відкритих
мережевих банках даних, стали доступні міжнародній спільноті дослідників.
Актуальною стала наукова задача: картографування генів. Суть цієї логікоматематичної задачі: навчитися комп’ютерно-математичними методами
автоматично аналізувати об’ємну генетичну інформацію, приховану в коді
ДНК, щоб відшукувати у послідовності нуклеотидів найбільш ймовірні
ділянки, які кодують той чи інший з 30 тисяч білків. Планова наукова тематика,
яку нині виконує Центр, тісно пов’язана з розробкою нових комп'ютерноматематичних методів і програм, призначених для вирішення означених задач
біоінформатики [3]. Одним з практичних результатів виконання в 2016–2018 рр.
планової НДР «Розробка методів аналізу і розпізнавання структур складних
об’єктів на основі марковських моделей» став навчальний спецкурс з
біоінформатики, розроблений в Центрі для навчання молодих дослідників [4].
Нині цей спецкурс проходить апробацію на факультеті інформаційних
технологій Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
Ще один напрям наукових досліджень Центру – розробка теорії
реляційних систем (провідний розробник – доцент к.ф.-м.н. Ткачов І.І.). Теорія
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широко використовується в світовій практиці для розробки технічних систем
структурного розпізнавання образів, подання знань засобами штучного
інтелекту. Нейронні мережі, що стали нині практично синонімом штучного
інтелекту, є прикладом реляційних систем. Центральною темою досліджень є
розробка методів автоматичної побудови оптимальної за складністю
реляційної моделі, яка б породжувала задану множину структурних об'єктів [5].
До теперішнього часу такі формальні породжуючі конструкції (тобто,
формальні мови, призначені для опису складних структур) конструювалися
розробниками емпірично, або мали надмірну складність. Очікуваним
результатом означених досліджень стане поява якісно нових методів аналізу
ефективності нейронних мереж, таких що базуються на теорії побудови
реляційних систем штучного інтелекту.
Профорієнтація та просвіта академічно обдарованої молоді, що
навчається. Центр з 1987 р і до тепер постійно приділяє увагу питанням
ранньої профорієнтації юних програмістів з числа старшокласників, які
готують себе до кар’єри науковця. Центр співпрацює з педагогами: навчання
юних програмістів Малої академії наук, робота у журі олімпіад з
програмування, проведення конкурсів юних програмістів, наукове керівництво
стажуванням у Центрі академічно обдарованих студентів київських ВНЗ
[6–8]. Співробітники Центру – позаштатні співорганізатори і члени жюрі
всеукраїнських та міжнародних чемпіонатів «EcoSoft», які серед старшокласників, юних програмістів щорічно проводить Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді МОН України: https://nenc.gov.ua/.
(Зазначимо, що в умовах коронавірусної пандемії наступний конкурс юних
програмістів, вельми ймовірно, відбуватиметься тільки в онлайн-режимі, тому
Центр розробив для заочного туру чемпіонату «EcoSoft-2021» творче завдання,
див.: URL: https://ru.calameo.com/read/003168372432aee184e4d).
Студенти відомчого КАУ НАН України, втім як і творчі академічно
обдаровані студенти бакалавратів інших київських технічних ВНЗ,
запрошуються в Центр на переддипломну практику, – з перспективою
подальшого працевлаштування в НДІ НАН України. За експертної підтримці
науковців і викладачів Центру і у співпраці з Інститутом іноваційної освіти з
2011 р. і дотепер, в Україні регулярно проводяться молодіжні науковопрактичні тематичні конференції «Нова освіта». За минулі роки науковонавчальний стартап «Нова освіта» вже напрацював авторитет в Україні, в
сусідніх країнах – в Польщі, Білорусі, країнах Балтії. Цільове співтовариство
учасників конференцій «Нова освіта» – це, головним чином, академічно
обдарована молодь, яка навчається: вихованці МАН України, студенти,
аспіранти та їх наукові керівники з українських ВНЗ і НДІ. Взаємовигідна
співпраця Центру та Інституту інноваційних технологій «Нова освіта» служить
цілям ранньої профорієнтації та поглибленому професійному навчанню молоді,
яка готує себе до кар’єри науковця. Тим самим Центр допомагає державі у
вирішенні соціально важливої проблеми з омолодження науково-педагогічних
кадрів, – молодих творчих співробітників нині бракує в українських вишах і
НДІ.
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Далі, в порядку хронології, наведена історія появи старапу «Нова освіта».
В 60–70 роки ХХ ст. у Криму і на материковій Україні зусиллями ініціативних
педагогів, які на той час працювали в позашкільних навчальних закладах
технічної освіти підлітків – на СЮТ, СЮН, в Палацах творчості дітей та
юнацтва тощо, – і за підтримки науковців з НДІ НАН України, в Україні були
започатковані МАН – малі академії наук школярів. Це – Кримська МАН
«Шукач» і Київська МАН «Дослідник». В ті роки в СРСР радіоаматори масово
захоплювалися науково-технічною творчістю, конструювали технічні
саморобки. Наставниками юних гуртківців МАН були фахові інженеривинахідники, які мали природний педагогічний хист, за покликом серця
співпрацювали з педагогами МАН. Науково-педагогічна ініціатива освітян
МАН і науковців-ентузіастів була підтримана тодішнім президентом НАН
України Борисом Євгеновичем Патоном, нині покійним. Згодом МАН отримала
необхідне державне фінансування. На початку 2000-х був заснований
державний Центр «Мала академія наук України», який і нині успішно
функціонує в Києві. З 2005 року всеукраїнські огляди-конкурси технічних
саморобок та винаходів учнів регіональних МАН стали проводитися в Україні
регулярно: http://man.gov.ua/ua.
Тоді ж, у 90-ті роки ХХ ст. Міжнародний фонд «Відродження» ініціював
в Україні грантову підтримку творчих науковців і педагогів, а також –
академічно обдарованих студентів і аспірантів. Фінансовими грантами
заохочувалися студенти з високою академічною успішністю, які спромоглися
отримувати творчі здобутки в студентських предметних олімпіадах,
професійних конкурсах, відзнаки на студентських науково-практичних
конференціях.
Саме орієнтуючись на зазначені вище критерії відбору призерів конкурсу,
яки були визначені фондом «Відродження», ми, в ті роки – науково-педагогічні
керівники МАН, однозначно визначилися, що змагання юних техніків, учнів
МАН (наприклад, в конкурси юних програмістів МАН) має сенс проводити у
форматі «дорослих» науково-практичних конференцій, обов’язково за
підсумками конференції видавати збірки тез доповідей юних конкурсантів.
Робилося це нами з метою, щоб вихованці МАН, коли вони підростуть і стануть
студентами, могли б буквально з першого курсу претендувати на отримання
престижних студентських грантів фонду «Відродження», виборювали
фінансову допомогу з інших стипендіальних фондів.
Згадується, яку тоді підготовчу редакційно-видавничу роботу в секціях
МАН виконували самі гуртківці. На навчальних заняттях в Центрі
інформаційних технологій КПДЮ юні освоювали редагування тексту на
комп'ютері (в програмах MS DOS, Лексикон, MS Office), сканували фотоілюстрації до своїх доповідей і редагували їх в Photoshop, макетувати збірки тез
конференцій на ПК у видавничих Desktop-системах, а потім тиражували і
брошурувати збірки тез доповідей. В Сторонні фірми за приватними
домовленностями надавали у користування ксерокси для тиражування.
Зрозуміло, що фінансові витрати на тиражування покладалися на батьків самих
юних конкурсантів. Як приклади того, що видавалося юними в МАН, дивись
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підбірку друкованих праць науково-практичних конференцій, які були видані
юними в різні роки [9-15].
Вихованці МАН підросли, стали успішними студентами, у юних виникло
бажання створити власний молодіжний стартап, аби на регулярній основі
проводити в Україні студентські наукові форуми, за результатами яких
видавати праці студентських науково-практичних конференцій. Наявність
власних публікацій і нині допомагає ініціативним студентам претендувати на
отримання фінансових грантів. Наприклад, в Україні з 2005 року і до тепер
функціонує
стипендіальна
програма
Фонду
Віктора
Пінчука
(https://zavtra.in.ua/). Мета цієї програми – фінансово підтримати академічно
обдарованих студентів. Ще приклад: в Києві діє конкурсний стипендіальний
фонд голови КМДА (голови міської держадміністрації), цей фонд щорічно за
результатами творчого конкурсу розподіляє фінансову підтримку успішним
студентам столичних вишів. Діють аналогічні цільові гранти і в інших обласних
центрах України.
У 2004 році ініціативні студенти з Миколаєва зареєстрували Всеукраїнське
громадське об’єднання «Нова освіта», в країні стартував молодіжний
редакційно-видавничий стартап «Нова освіта». Суть цього проєкту –
організація і регулярне проведення на високому академічному рівні
молодіжних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій
«Нова освіта». Кожний науково-практичний форум видає збірки праць
учасників конференції (тези і доповіді молодих авторів публікуються на умовах
самоокупності, причому розмір оргвнеску досить демократичний, десь у межах
$10, сума залежить від обсягу сторінок статті). Тези і статті в збірках «Нова
освіта» публікуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність
інформації, яка оприлюднюється, покладена на самого юного автора і на його
наукового керівника. Юні також публікують в збірках реферативні роботи,
науково-навчальні огляди, описи авторських науково-практичних розвідок.
Друковані екземпляри розсилаються авторам в замовленій кількості
примірників, а згодом електронний файл збірки розміщується у вільному
доступі на сайті https://novaosvita.com/ . Видання «Нова освіта» є аналогом
науково-навчальних альманахів, на зразок тих, які за підсумками практикуму з
навчальної дисципліни «Academic Writing» публікуються західними PhDпрограмами (для порівняння дивись, наприклад, «Магистерский вестник», який
видається Інститутом підготовки наукових кадрів НАН Білорусі,
https://ipnk.basnet.by/).
Конференції «Нова освіта» мають власний сайт: https://novaosvita.com/.
На сайті є роздід Електронний архів конференцій, який відкривається командою
«Матеріали конференцій». За період з 2010 по 2020 рр. молодіжний стартап
«Нова освіта» набув досвіду з проведення конференцій, з участю у
конференцыях студентської молоді з країн СНД, Балтії, Польщі.
Стимули, які спонукають вихованців МАН, студентів і аспірантів активно
публікуватися в працях науково-практичних конференцій «Нова освіта», такі.
По-перше, це природнє бажання творчої особистості самоствердитися в
академічній спільноті. По-друге, статті із зазначенням авторства потрібні юним
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для документального підтвердження їх академічної активності, щоб студент міг
впевнено претендувати на отримання фінансових грантів з благодійних фондів,
перемагав в регіональних і всеукраїнських стипендіальних програмах. Потретє, студентам бакалаврату авторські публікації знадобляться в самому
найближчому майбутньому, тому що нині відбір претендентів в магістратуру
або в аспірантуру «на бюджет» є конкурсним, виші і НДІ зараховують
абітурієнтів на місця за державним замовлення з урахуванням творчого
потенціалу претендента. Нарешті, найдалекоглядніші академічно обдаровані
студенти та аспіранти, які цілеспрямовано готують себе до майбутніх наукових
стажувань в зарубіжних науково-навчальних центрах ЄС, завчасно дбають про
наповнення свого портфоліо списком опублікованих ними робіт, аби
документально підтвердити академічні здібності та творчі досягнення
особистості.
Центр напрацював творчі контакти з СERGE (CERGE – це Центр
наукових досліджень та післядипломної освіти в Чехії, який спеціалізується з
навчання майбутніх дослідників-економістів і з економіко-математичного
моделювання; його сайт: https://ru.wikipedia.org/wiki /Cerge-ei ). На навчання за
PhD-прграмми в CERGE зараховуються академічно обдаровані випускники
магістратур переважно з східноєвропейських країн. Тож з власного досвіду ми
знаємо, що успішні студенти-дипломники, які в 1990-2015 роках стажувалися в
нашому Центрі, публікували результати дипломних проєктів в працях
студентських наукових форумів «Нова освіта», впевнено ставали студентами на
PhD-програмі в CERGE.
Тематика молодіжних конференцій «Нова освіта», проведених в 20112019 рр., була такою: «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми
сучасного інноваційного розвитку» (2019, 2018); «Традиції та нові наукові
стратегії у Центральній та Східній Європі» (2019); «Сучасні світові тенденції
розвитку науки та інформаційних технологій» (2019, 2018); «Модернізація та
наукові дослідження: парадигми інноваційного розвитку суспільства і
технологій» (2019); «Інтеграція світових наукових процесів як основа
суспільного розвитку» (2018); «Актуальні проблеми розвитку науки в
контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства» (2018);
«Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки» (2018); «Актуальні
питання економіки, управління та права» (2018, 2018); «Інноватика в сучасній
освіті та науці: теорія, методологія, практика» (2018); «Міжнародні наукові
дослідження: інтеграція науки та практики» (2018); «Актуальні питання
педагогіки та психології: шляхи теретичного та практичного вирішення
проблем» (2018); «Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія,
практика» (2018); «Розвиток міжнародного та національного права на
сучасному етапі глобалізації» (2017); «Роль інновацій в трансформації сучасної
науки» (2017); «Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи
розвитку» (2017); «Пріоритетні наукові напрямки та найважливіші проблеми:
від теорії до практики» (2017); «Сучасна наука: теорія і практика» (2016,
2015, 2014, 2013, 2012); «Наукові дослідження: перспективи інноваційного
розвитку суспільства і технологій» (2016, 2013); «Наука, освіта, суспільство:
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актуальні питання і перспективи розвитку» (2016); «Наукова дискусія: теорія,
практика, інновації» (2015); «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та
інновації» (2015, 2013, 2012, 2011); «Наука України: перспективи і потенціал»
(2013, 2012, 2011); «Актуальні проблеми педагогічної науки» (2013, 2011);
«Молода наука України: перспективи та пріоритети розвитку» (2012);
«Сучасна освіта і наука в Україні: наукові здобутки, стан і перспективи»
(2011); «Актуальні проблеми правознавства очима молодих вчених» (2011);
«Молода наука України – третє тисячоліття» (2011); «Молода наука України.
Перспективи та пріоритети розвитку» (2011); «Актуальні питання технічних
наук» (2011). Ознайомитися з публікаціями допоможе читачу Електронний
каталог конференцій «Нова освіта» [11].
Маємо надію, що наведені вище здобутки, напрацювання і академічний
потенціал Центру допоможе нам у встановленні партнерства з фукцціонально
спорідненими науково-навчальними центрами в країнах ЄС. Ми зацікавлені у
інформації з таких питань: стандартизація комп’ютерної професійної освіти в
країнах ЄС; комп’ютерна освіта фахівців за стандартами ECDL; доступ до
джерел фінансування для академічної мобільності науковців і студентів, які
навчаються за болонською системою; комп’ютерні інструментарії та
методики дистанційної освіти дорослих, особливо ті, які нині застосовуються
для неперервної дистанційної освіти фахівців в умовах коронавірусної пандемії.
Тож маємо надію на встановлення творчих кониактів з міжнародними
учасниками цього поважного наукового форуму.
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ
ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ
Глибинним наслідком глобалізації є обмеження регулюючих функцій
держав. При цьому державам щоразу важче належним чином захистити
національні економіки від дисбалансів та шоків. Унаслідок лібералізації
національні уряди втрачають можливість дієвого використання цілої низки
макроекономічного інструментарію. Глобалізація веде до незворотного
деформування ринкових механізмів на основі зміни характеру конкуренції.
Держава на основі структурних зрушень спроможна цілеспрямовано формувати
інституційне підґрунтя для сприйняття економікою позитивних сигналів до
зростання. Зокрема, замість необґрунтованого виокремлення пріоритетних
галузей слід забезпечити спроможність економіки без зовнішнього втручання
визначати й підтримувати ті пріоритети, які справді здатні сприяти модернізації
та зміцненню конкурентоспроможності. Здебільшого такими інструментами є
функціональна підтримка експортної діяльності, інвестиційно-інноваційної
діяльності, структуризація фінансової системи для підвищення інвестиційного
потенціалу економіки, створення робочих місць, розвитку підприємництва
тощо [1].
На основі проведеного аналізу українські вчені І. Федулова та М. Джулай
вказують на те, що «найбільшими ризиками, з якими зіткнулась економіка під
час пандемії, є фінансова нестабільність і зниження рівня зайнятості населення.
Можливість відновлення економіки після закінчення карантину напряму
залежить від того, наскільки швидко буде поповнений бюджет і зможуть
відновити роботу підприємства галузей, внесок яких в економіку країни
найбільший за рівнем зайнятого населення і створення доданої вартості»
[2,
с. 77]. Міжнародний валютний фонд прогнозує у 2020 р. падіння світового ВВП
на 4,9%, у тому числі на 8% – у розвинених країнах і на 3% – у країнах, що
розвиваються. За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства, реальний ВВП України скоротився на 1,3% у першому
кварталі, на 11,4% – у другому і на 3,6% – у третьому кварталі 2020 р.
порівняно з 2019 р. У цілому за дев’ять місяців 2020 р. падіння українського
ВВП становило 5,5%, а скорочення індексу виробництва – 6,2% (що вдвічі
більше, ніж у країнах, що розвиваються) [3].
Важливе значення має формування сприятливого підприємницького
клімату та стимулювання інвестиційної активності й диверсифікації
зовнішньоекономічного співробітництва України. При цьому пріоритетами
державної політики розвитку підприємництва мають стати досягнення
взаєморозуміння між регуляторними органами та підприємницьким
середовищем при розробленні регуляторних процедур. Необхідним є
165

запровадження ефективних форматів публічних консультацій з суб’єктами
підприємництва. Доцільно посилити методичне забезпечення державної
регуляторної політики. Необхідно забезпечити належне дотримання державним
органами вимог регуляторної політики щодо визначення цілей такого
регулювання. Цілком очевидно, що регулювання, яке здійснюється без
дотримання необхідних процедур, збільшує витрати підприємств та знижує
інвестиційну привабливість національної економіки [4].
Аналіз та узагальнення підходів багатьох вчених до необхідності
застосування фінансово-економічного інструментарію для подолання пандемії
COVID-19 є, зокрема, такі, як стимулювання сукупного попиту у національній
економці; використання інструментарію експансивної грошово-кредитної
політики; впровадження програми надання пропозицій і викупу державних
облігацій для розвитку національного фінансового ринку; застосування
компенсаційних механізмів для постраждалих сфер діяльності, які найбільшою
мірою зазнали збитків; впровадження цільових програм перепідготовки
безробітних під перспективні сфери діяльності; надання відстрочки за
податковими зобов’язаннями для найбільш постраждалих сфер діяльності;
упровадження державних програм підтримки і супроводження несировинного
експорту.
Проблематика організації та проведення державних закупівель є
важливим для розвитку національної економіки. Законопроєкт № 3739, який у
липні 2020 р. було підтримано у першому читанні, пропонує внести зміни до
законодавства про публічні закупівлі, вводячи поняття «ступінь локалізації» і
зобов’язуючи забезпечувати цей ступінь щодо певного переліку продукції
(здебільшого цей перелік включає продукцію машинобудування). Зазначений
законопроєкт обмежує у державних закупівлях іноземних постачальників за
доволі вузьким спектром продукції. При цьому йдеться про обсяг закупівель на
суму близько 10 млрд грн на рік, водночас обсяг усіх державних закупівель в
Україні перевищує 200 млрд грн на рік. Таким чином, запропонований
законопроєкт стосується менш як 5% обсягу всіх державних закупівель і
вимагає, щоб було забезпечено локалізацію виробництва на рівні 35–40% у
2021 р., а до 2024 р. ступінь локалізації має бути збільшено до 50–55%. При
цьому для більшості пропонованих видів продукції на ринку присутні від п’яти
до семи постачальників, а тому вказані положення сприятимуть конкуренції на
ринку. Іноземні постачальники також зможуть брати участь у державних
тендерах, якщо на території України створять виробництво, забезпечивши
щонайменше 35–40% комплектуючих і матеріалів українського вироб
ництва [5].
Показовим у цьому аспекті показовим є Акт про відновлення і
реінвестування (The American Recovery and Reinvestment Act), представлений у
США 2009 р., що став рефлексією на рецесію внаслідок глобальної кризи та
спробою знизити її негативний вплив на економіку США. Пакет заходів зі
стимулювання обсягом 787 млрд дол. став потужним фінансовим і
регуляторним інструментом захисту та відновлення внутрішнього ринку цієї
країни. Основною метою ухваленого закону стало збереження існуючих і
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створення понад 3,5 млн нових робочих місць протягом найближчих двох
років, формування низки стимулів для економіки США через механізм
інвестування у розвиток різноманітних інфраструктурних проєктів. План також
включав федеральні податкові пільги та інші фінансові інструменти для
полегшення фінансового тягаря для компаній і приватних осіб, які постраждали
від кризи [6].
Закон про заходи стимулювання передбачав, що всі державні проєкти, які
фінансуються за планом стимулювання, мають використовувати залізо і сталь,
технологічний процес виготовлення яких повністю зосереджений на території
США. Отже, правила реалізації всіх інфраструктурних проєктів визначалися
цим законом і передбачали не лише переваги для американських інвесторів, а й
стимулювальні заходи для виробників цієї країни. Спонукаючи компанії на
підставі інфраструктурних проєктів використовувати сировину і матеріали
американського виробництва, закон сприяв відновленню робочих місць в
економіці. При цьому іноземні виробники відчули дію дискримінаційних
заходів Закону про заходи стимулювання. Водночас великі промислові
корпорації США виступили проти положень законодавства, очікуючи на
негативні наслідки таких заходів на зовнішніх ринках, а відтак втрати доступу
на ці ринки [6].
На основі проведеного аналізу можна дійти висновку про те, що
економіці України притаманна висока чутливість до світових тенденцій та
коливань кон’юнктури зовнішніх ринків. Відсутність системних механізмів
державної підтримки національної економіки призводить до того, що
українська економіка зазнає помітного негативного впливу глобальних
викликів і є нездатною адекватно реагувати на зміни у світовій економіці.
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ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ ЄС ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ
«КРИМСЬКА ПЛАТФОРМА»
Територіальні питання посідають принципово важливе значення у
політичних взаємовідносинах між державами світу, оскільки саме
недоторканість території суверенних країн та повага до непорушності
державних кордонів гарантують підтримання атмосфери миру, безпеки та
міжнародної законності. Проте сучасне середовище міжнародних відносин
вирізняється підвищеною турбулентністю, наслідком чого є загострення
територіальних суперечностей в різних частинах планети. В регіоні Близького
Сходу та Північної Африки адміністрація президента США Д.Трампа визнала
суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами (березень 2019 р.) та Марокко
над Західною Сахарою (грудень 2020 р.), хоча обидва рішення несуть
елементи суперечності. В травні–червні 2020 р. тривали збройні сутички між
Китаєм та Індією у спірному районі Аксайчін. Уряд Ефіопії, шляхом
проведення воєнної операції з відновлення конституційного ладу, зміг у
листопаді 2020 р. унеможливити сепаратизм в регіоні Тиграй, побічним
ефектом цієї акції стала деокупація збройними силами Судану «трикутнику
Ель-Фашага» (площа 250 кв. км.), що 25 років перебув під владою
тиграйських бандформувань. Не оминули територіальні суперечності й
Європейський континент, де у вересні–листопаді 2020 р. збройні сили
Азербайджану в ході воєнних операцій «Другої Карабаської війни» здійснили
деокупацію територій, що з 1994 р. перебували під фактичним контролем
Вірменії.
Наведені закордонні приклади територіальних змін засвідчують, що
проблематика здійснення цілеспрямованих дій з деокупації території
Кримського півострову та його повернення до складу України є надзвичайно
актуальною. Різнопланові ініціативи щодо деокупації Криму почали виникати
ще в 2014 р.: 1) протести та міжнародні форуми, ініційовані Меджлісом
кримськотатарського
народу,
з
вимогою
припинити
політичні
переслідування кримських татар з оку російських окупантів; 2) висунення
проєктів створення кримськотатарської національно-територіальної автономії
у складі єдиної унітарної України; 3) заснування неформального відкритого
об’єднання зацікавлених країн, неурядових організацій та впливових
політичних лідерів у вигляді міжнародної платформи «Друзі деокупації
Криму». Втім, на найвищому рівні ініціатива створення формалізованої
багаторівневої платформи, що діяла би на регулярній основі, з’явилася на
порядку денному лише у другій половині 2020 р. Провідними розробниками
ініціативи виступили Міністерство закордонних справ України та
Представництво Президента України в АРК. Президент України В.
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Зеленський відзначив факт відсутності питання Криму в роботі
Нормандського формату, тому українська влада шукає нові дієві інструменти,
зокрема створює формат «Кримська платформа» як майданчик для
координації міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації
півострова [2]. При цьому ця ініціатива предметно обговорювалася
Президентом з міжнародними партнерами України, зокрема з держав – членів
ЄС. За своєю структурою Платформа передбачає можливість залучення
представників ЄС на всіх чотирьох рівнях, а саме голів держав та урядів;
міністрів закордонних справ та оборони; парламентарів; неурядових
організацій та фахівців до експертної мережі інформаційно-аналітичної
підтримки [3].
Оскільки Україна на рівні Конституції закріпила незворотність
стратегічного курсу на набуття повноправного членства в Європейському
Союзі, то підтримка саме держав-членів означеного інтеграційного об’єднання
в питаннях деокупації Криму та м. Севастополь є особливо важливою. Тим
паче оголошені напрями роботи «Кримської платформи», що включають
закріплення політики невизнання тимчасової окупації Криму, свободу
мореплавства, захист політичних та гуманітарних прав людей, які живуть в
умовах тимчасової окупації, санкційний тиск на Росію та забезпечення
невідворотності покарання осіб, винних у вчинені воєнних злочинів в
окупованому Криму співпадають з загальною жорсткою політикою ЄС щодо
невизнання прав РФ на Крим (The EU Non-Recognition Policy for Crimea and
Sevastopol) [4].
Хоча перший саміт «Кримської платформи» відбудеться в травні 2021 р.,
саме наразі триває узгодження позицій офіційного Києва з потенційними
учасниками ініціативи. Позиції країн – членів ЄС у цьому контексті можна
поділити на дві основні групи. Перша група складається з держав ЄС, що
належать до Балто-Чорноморського регіону (БЧР). Їхні уряди найбільше
відчувають пряму загрозу з боку Росії та будуть активно протидіяти
перетворенню Чорного моря на «російське озеро» та завершенню будівництва
екологічно небезпечного російського енергетичного проєкту «Північний
потік-2». Свою зацікавленість в реалізації ініціативи вже офіційно висловили
уряди Польщі, Швеції, Литви, Естонії та Словаччини. Особливий акцент
робиться на важливості польської ролі, оскільки Варшава багато років
послідовно підтримує відновлення української територіальної цілісності, з
липня 2020 р. є учасницею «Люблінського трикутнику» та висуває регіональні
безпекові ініціативи, спрямовані на стримування російської агресії. Хоча
«Кримська платформа» задумується, як безлідерський майданчик, саме
Польща може відіграти в її діяльності засадничу роль, але за умови активної
та всебічної участі самої України [5]. Окрім згаданого кола держав БЧР, свої
мотиви підтримати Україну мають Румунія та Болгарія, і з цими країнами
ведеться підготовча дипломатична робота.
Друга група держав – членів ЄС представлена країнами «Старої
Європи», що відчувають на собі російську загрозу меншою мірою, мають тісні
бізнес-зв’язки з російськими компаніями, отже, намагаються проводити
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політику балансування. Їхня участь у роботі «Кримської платформи»
вирізнятиметься обережністю, прагматизмом та нагадуватиме статус
спостерігачів. Хоча саме такі країни, як Німеччина та Франція, є адвокатами
проєктів «Східного партнерства» в Україні, а також учасниками
«Нормандської четвірки», які прагнуть врегулювати збройний конфлікт на
сході України. Останній момент пов’язаний з імплементацією Мінських угод, в
яких відсутні згадки про Крим. Важливо розуміти, що голови МЗС ФРН та
Франції Хайко Маас та Жан-Ів Ле Дріан відповідно схвально ставляться до
самої ініціативи та збереження теми тимчасово окупованого Криму серед
пріоритетів міжнародного порядку денного. Водночас експертному в
середовищі цих країн наявні дещо скептичні думки. Для прикладу, старший
науковий співробітник Європейської ради міжнародних відносин Ґустав
Ґрессель підкреслює, що майбутнє деокупації Криму лежить у площині
реалізації політики невизнання російської анексії. В цьому контексті він
наводить «Намібійський кейс», коли міжнародна спільнота не визнала анексію
Намібії з боку Південно-Африканської Республіки, і в підсумку це
протизаконне
територіальне
надбання
«нічого
не
принесло
південноафриканській державі, крім багаторічної війни з Анголою, і лише
сприяла занепаду режиму апартеїду» [1]. Отже, організаторам «Кримської
платформи» варто бути готовими до довготривалої системної роботи, аби вона
дала свої позитивні плоди для України.
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ПРОМИСЛОВОМУ ЛАНДШАФТІ СВІТУ:
ОСОБЛИВОСТІ ЄС ТА УКРАЇНИ
Глобальний промисловий ландшафт зазнав докорінних перетворень
упродовж останніх десятиліть внаслідок глибоких структурних зрушень, що
були спричинені технологічним прогресом і змінами у внутрішній будові
національних секторів промисловості, посиленням взаємних залежностей
між ними в рамках кооперації у виробничих ланцюжках. Нещодавній
розвиток так званих технологій «четвертої промислової революції» (штучний
інтелект, хмарні обчислення, адитивне виробництво, робототехніка,
автономні транспортні засоби тощо) спричинився до появи нових видів
виробництва, тим самим надав додатковий імпульс зміні структури
промисловості, що загострило конкуренцію на світових ринках.
Десятиліття після світової фінансової кризи було позначене
структурними тенденціями, супротивними тим, що панували у попередній
період. Так, прискорення зростання промисловості повернуло її позиції у
світовій економіці до вищих рівнів (рис. 1). Зокрема, внесок переробної
галузі у створення ВВП у світі збільшився на 1,3% упродовж 2009-2018 рр., у
тому числі в країнах, що розвиваються, - на 1.1%, у розвинених – на 0.7%,
ЄС – на 1.7%. Країни, що розвиваються, в цілому прогресують за ступенем
індустріалізації, зростає їхня частка у світовому промисловому виробництві,
перш за все, Китаю. Довгострокові спостереження свідчать про
деіндустріалізацію в колишніх радянських країн, що стартувала у 1990-ті
роки.

Рис. 1. Частка переробної промисловості у ВВП у групах країн світу
та Україні у 2007-2018 рр. (за курсом долл. США 2015 р.), %.
Джерело: складено за даними: UNIDO 2020. MVA 2020, Manufacturing. https://stat.unido.org
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Теперішній перерозподіл і поляризація обробної промисловості між
країнами та регіонами світу відбувається на тлі процесів, з одного боку,
промислового відродження розвинених країн, відновлення індустріальної
політики та сповідання ренесансу переробних галузей, а з іншого - постання
усе нових осередків світової індустрії у таборі країн, що розвиваються.
Останні займають дедалі більшу частку у світовому виробництві та експорті
продукції обробної промисловості, не пасучи задніх у глобальній
технологічній гонитві.
Участь у світовій торгівлі та долучення до глобальних ланцюжків
виробництва справляє вагомий вплив на вибудовування структури
економіки. Ослаблення формальних бар'єрів у міжнародній торгівлі та
трансфер технологій сприяли фрагментації виробництва, розширенню
торгівлі компонентами, аутсорсингу та подовженню глобальних ланцюжків
створення вартості. Посилилась галузева спеціалізація країн відповідно до
наявних факторних переваг (трудові ресурси, людський капітал, земельні та
природні ресурси тощо). Порівняні переваги розвинених країн (а це
передусім висококваліфіковані працівники і новітні технології) забезпечили
їм інтенсифікацію промислової діяльності, передачу некваліфікованих і
трудомістких видів робіт до інших країн, зосередження на наукомістких
видах. Країни, що розвиваються, спеціалізуються на трудомістких видах
промислової діяльності, розбудували експортно-орієнтоване виробництво.
Розвинені країни, які ще напередодні світової фінансової кризи
створювали левову частку у сукупному обсягу доданої вартості
промисловості світу, тепер – лише половину (рис. 2).

Рис. 2. Частка країн у сукупній доданій вартості переробної
промисловості світу 2007–2018 рр., %.
Джерело:
складено
за
даними:
https://data.worldbank.org/indicator/

World

Development

Indicators

2020.

Випереджаюче промислове зростання Китаю, Індії, Індонезії,
Республіки Корея посилило позиції країн, що розвиваються, з 27 до 42%
упродовж 2007–2018 рр. (у тому числі Китаю – з 12 до 28%). Експортний
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кошик промислових товарів розвинених країн наповнений переважно
середньо- та високотехнологічною продукцією (на 70%). Частка товарів цієї
категорії в кошиках країн, що розвиваються, залежить від досягнутого
ступеню індустріалізації: в середньому не перевищує 50% і тільки у Китаї
наближається до 60%. Технологічна модернізація промисловості цих країн
закладає підвалини для відходу від моделі зростання на ґрунті видобування
корисних копалин і трудомістких виробництв, змінює міжгалузеві пропорції
на користь виробництв з більшою доданою вартістю. Естафету переймають
країни запізнілої індустріалізації, що посідають останні сходинки у світовій
промисловості, спеціалізуючись на низькотехнологічних видах діяльності.
Еволюція структури товарного експорту ЄС стала можливою завдяки
невпинному зростанню у його складі обсягів продукції переробної
промисловості (в середньому на 4,3% упродовж 2002-2019 рр.), пониженню
ступеню домінування машин і механізмів (з 53 до 49%) на користь
швидкозростаючої хімічної галузі (з 17 до 23%) з акцентом на фармацев
тичній [1].
Тим часом переробна промисловість в економіці України втрачає
позиції: її частка зменшилась з 17.5 до 11.9% ВВП (в постійних цінах 2016
р.) упродовж 2007–2019 рр. (рис. 3). Низька продуктивність виробництва,
скорочення його обсягів, звуження асортименту закладають ризики
подальшого спрощення структури промисловості та послаблення її
конкурентоспроможності на ринках [2]. Зосередження спектру товарного
експорту на продуктах низького ступеня переробки (73% у 2019 р.)
ускладнює перспективи диверсифікації виробництва та підвищення ролі
країни у глобальному поділі праці [3]. Нестача інвестицій внаслідок
виведення капіталів з промисловості обмежила розвиток її потенціалу,
зумовила недостатню ефективність техніки і технологій виробництва,
неготовність до сучасного етапу індустріальної революції. Втрата робочих
місць у галузі спричинює загальний низький рівень суспільного добробуту,
оскільки існує пряма кореляційна залежність добробуту населення від
зайнятості у промисловості [4]. Нині Україна, за класифікацією Світового
банку, належить до групи країн з рівнем валового національного доходу на
душу населення нижчим від середньосвітового [5], тоді як на початку 1990-х
- до вищої групи із середніми доходами [6]. Таким чином, присутні ключові
ознаки дочасної деіндустріалізації національної економіки.
Структурні зміни тісно інтегровані у процес економічного зростання.
Характер структурних зрушень та їхній вплив на загальну динаміку
української економіки змінювався у різні періоди. Зокрема, напрям
структурних трансформацій на висхідному етапі 2000-2007 рр. визначався
тенденціями до посилення ваги індустріального сектору (переробної
промисловості (+3,4%), будівництва (+1,8%)) та сфери послуг (передусім
торгівлі (+3,5%), фінансової та страхової діяльності (+1,3%)). Динамізм цих
видів діяльності створив позитивний імпульс економічного зростання
валового випуску на тому етапі. Зворотний напрям структурних тенденцій у
подальші періоди (зменшення частки переробної промисловості у валовому
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випуску (-6,5% упродовж 2008-2019 рр.), будівництва (-3,2%), торгівлі (0,6%), фінансової та страхової діяльності (-0,7%)) спричинив ефект
гальмування економічної динаміки (валовий випуск скоротився на 13% у
2019 р. порівняно з 2007 р. Отже, неефективні структурні трансформації
обмежили потенціал економічного зростання.
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ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Стан економічної культури в євроінтеграційному процесі демонструє
перманентну неоднорідність, антимонії, амбівалентність, і його необхідно
розглядати в площині трансформаційних процесів цінностей суспільства.
Суперечності шляху формації культури зумовлені процесом становлення та
розвитку економічних свобод та зміною ціннісних орієнтирів у населення
України. Становлення економічних свобод відбувається в кореляції з
підвищенням рівня життя, та особистої відповідальності громадян.
Трансформаційний процес показує плавну зміну у поглядах суспільства – від
традиційних цінностей до секулярно-раціональних, незважаючи на
неприпинення екзистенційних загроз на сході України. На противагу цьому
процесу діє інший, що супроводжується зниженням толерантності, падінням
довіри до державних інституцій та загостренням уваги на матеріалістичних та
цінностях самореалізації.
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Євроінтеграція, що суттєво прискорює трансформацію національних
економічних культур у глобалізаційну, демократичну, на межі 2020 року
отримала протилежний напрям руху, відкату та повернення до лівих течій
(табл.). Країни східної Європи, серед яких і Україна, через контекст
історичного формування є вкрай уразливими до цього руху, що символізує
відмовлення від демократичних свобод та повернення до архаїчних практик у
різних варіаціях.
Застосування моделі дослідження цінностей WVS [1] дає можливість
виокремити суттєві тренди ціннісних орієнтацій суспільства у більш ніж 100
країн світу за період 1990–2020 рр. Аналіз даних демонструє ціннісні зміни в
країнах, що приєднались до процесу євроінтеграції та значно прискорили темп
економічного зростання порівняно з країнами, що перебувають у стані
трансформації економічних культур або ж – навпаки – відмови від боротьби за
економічні свободи, що дає змогу встановити певну кореляцію між рівнем
національної економічної культури, економічним розвитком, сталістю
економіки та трансформаційністю перед наростаючими непередбачуваними
загрозами.
За результатами 7-ої хвилі дослідження WVS, українці відчувають себе
більш матеріально забезпеченішими, що засвідчує зростання благополуччя
населення та відчуття екзистенційної безпеки, які загалом допомагають
збільшенню демократичних свобод (рівню економічних свобод зокрема) та
формуванню державних інститутів. Водночас прогресуюча економічна криза,
спричинена пандемією, несистемна соціальна політика, падіння рівня довіри до
органів виконавчої влади та неефективність управлінських рішень щодо
запобігання та боротьби з COVID-19 створюють фундамент для
антиєвроінтеграційних процесів у частині ціннісних орієнтацій.
Таблиця 1
Дослідження економічних цінностей суспільства
України 1996–2020 рр.
Питання дослідження
Q106. Сприйняття різниці у доходах (середнє
значення за 10-бальною шкалою)
Q107. Сприйняття приватної/державної власності
(середнє значення за 10-бальною шкалою)
Q108. Патерналістські настрої (середнє значення
за 10-бальною шкалою)
Q109. Ставлення до конкуренції (середнє
значення за 10-бальною шкалою)

2020

2011

2008

2006

1999

1996

6,16

3,57

7,63

7,55

7,37

6,73

6,16

6,64

6,78

6,29

5,57

5,88

4,44

3,02

5,12

3,82

4,95

3,48

4,13

4,44

4,74 ,4,29

4,03

3,76

Джерело: cкладено автором на основі [2].

Отже, підсумовуючи результати дослідження економічної культури в
євроінтеграційному процесі, слід зазначити її трансформаційний стан та
можливість до суттєвих варіацій, зважаючи на історико-політичний контекст та
перебіг змін ціннісних орієнтирів у суспільстві.
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Хоча економіко-політичний вектор розвитку інтеграції для України
залишається розвернутим у бік Європи, з її демократичними державними
інститутами та ефективною стратегією економічного розвитку, прозорими
умовами державного управління, настрої щодо повернення до матеріалістичних
цінностей суспільства суттєво зростають [3]. Здійснений аналіз надає
можливість зрозуміти ціннісний контекст змін у країнах євроінтеграційного
процесу та виокремити загрози до сповільнення та призупинення цього руху.
Це в свою чергу допомогло доповнити картину щодо соціокультурних та
економічних вимірів трансформації економічної культури, а також окреслити
місце України в регіональному контексті та оцінити перспективи й перешкоди
її розвитку на шляху європейської інтеґрації.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
НАВИЧОК І КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА НОВІ ПРОФЕСІЇ ДЛЯ
ПРОМИСЛОВОСТІ
Важливими стратегічними чинниками, що впливають на розвиток
промисловості та умов функціонування, є її готовність до викликів
сьогоднішніх і майбутніх, що обумовлені глобалізацією, цифровою
трансформацією її секторів та окремих галузей, розвитком інноваційних
розробок, застосуванням штучного інтелекту, наявністю та високою
підготовкою кваліфікованого персоналу, а також готовність до роботи в
умовах нової реальності функціонування світової економічної системи, що
пов’язана зі складною пандемічною ситуацією, викликаною COVID-19.
Стрімкий розвиток технічного прогресу та цифровізація виробничих
процесів у промисловості стає значним викликом, який впливає на окремі
професії, передусім робітничі. Розвиток технічного прогресу докорінним
чином впливає на способи організації роботи фахівців та робітників, що
змінюються завдяки перетворенню професійної праці з комплексу завдань на
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його окремі складові, що можуть ефективно виконуватися машинами.
Водночас це призводить до втрати працівниками ряду навичок, зниження
ступеня оволодіння робочими операціями, механістичності відповідей на
виникаючі питання.
Із запровадженням у промислове виробництво нових цифрових
технологій активно формуються умови для появи нових професій і створення
нових робочих місць. Унаслідок заміни штучним інтелектом автоматизованої
обробки даних на ринку праці зростатиме роль фахівців високої кваліфікації
і формуватиметься попит на «соціальний інтелект». Цифровізація
промисловості сприяє трансформації багатьох професій – зростає попит на
фахівців, які проєктують, розробляють, виробляють і підтримують
комп’ютеризовані й автоматизовані робочі місця. Проте кількість робочих
місць, створюваних у галузях програмування та обслуговування
автоматизованих і роботизованих виробництв, все одно буде менше кількості
вивільнюваних робочих місць.
Питання модернізації освіти та системи підготовки кадрів в Україні є
надважливим, оскільки існуюча в країні освітня система не встигає за
темпами зміни потреб промислового виробництва, що невпинно розвивається
на базі нового технологічного укладу. Світ бізнесу стрімко змінюється і на
перший план виходять компетенції. Володіння комунікаційними
технологіями, цифровими компетентностями та навичками спілкування –
головні інноваційні та комп’ютерно-орієнтовані складники, що підвищують
попит на спеціалістів високої кваліфікації, звужуючи можливості для тих,
хто не здатний з ними працювати. У створюваній моделі системи підготовки
кадрів для цифрової трансформації промисловості необхідно визначити, які
вимоги ставитимуться до кваліфікації людини в цій системі та яким чином ця
кваліфікація може бути отримана.
Як зазначено в Рамковій програмі оновлених компетентностей для
навчання протягом життя для громадян ЄС, що була схвалена Європейським
парламентом і Радою Європейського Союзу 17 січня 2018 року, цифрова
компетентність передбачає вміння використовувати цифрові технології для
підтримки творчості, активного громадянства та соціальної інтеграції,
співпраці з іншими людьми для досягнення особистих, соціальних або
комерційних цілей. Ключовою проблемою в частині адаптації Рамки
цифрових компетентностей для громадян України (DigComp UA for Citizens
– The Digital Competence Framework for UA Citizens) постає питання про
підвищення рівня володіння цифровими навичками і сформованість
обчислювального мислення
(computational thinking) на розвиток
підприємництва, Індустрії 4.0. Це дає привід до необхідності
концептуального осмислення підходів до модернізації системи підготовки
кадрів для промисловості, в тому числі й вищої кваліфікації.
Багато країн переживають нині кризу системи освіти, що стримує їхній
економічний розвиток. Пандемія коронавірусу, що розгорнулась на наших
очах в усьому світі, поставила нас перед фактом зміни звичної моделі
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навчання та отримання професійних знань. Новий виклик сформував запит
на впровадження дистанційної форми навчання із використанням новітніх
цифрових технологій, впровадження тотальної електронізації процесу
навчання та готовність учнів/студентів до самонавчання. Це потребує високої
самоорганізації людини, при якій підвищується творчий і інтелектуальний
потенціал, прагнення до здобуття знань, уміння взаємодіяти з комп’ютерною
технікою і опанування новітніми інформаційними технологіями. Проте
інформаційні технології здатні швидко змінювати виробництво, водночас
розуміння ролі освітніх технологій наразі значно відстає.
Очевидним викликом стає ідентифікація роботодавцями розриву між
очікуваними і реальними компетенціями працівників, а також невдоволення
працівників отриманими та затребуваними на виробництві знаннями й
навичками. Більшість роботодавців надають перевагу працівникам, які
отримали знання під час формального професійного навчання, у той час як
працівники найбільш ефективним та природним способом набуття знань
сьогодні вважають неформальне навчання. Неформальне навчання – це
процес отримання нових або оновлення вже набутих знань, навичок,
цінностей, установок, поведінкових моделей. Його сутність полягає у
формуванні такої моделі отримання нових знань та навичок, коли процес
навчання відбувається через спостереження, наслідування того, що
спостерігається, напрацювання правил та способів вчинення дій на основі
власного досвіду, набуття майстерності та привнесення у виробничий процес
нового, набутого власним досвідом, формалізація набутих знань та їх
розповсюдження завдяки новим технологіям. Сучасні освітні технології
включають насамперед електронне навчання, що знаходить все більше
поширення (самонавчання – онлайн-курси та навчальні модулі; віртуальні
класи – вебінари та онлайн-заняття з викладачами; симуляція та віртуальний
світ – віртуальна або доповнена реальність; інтернет-ресурси – пошук в
Інтернеті та вивчення його інформаційних ресурсів; безкоштовний освітній
контент; соціальні мережі – спілкування, обмін знаннями та рекомендаціями
для учнів). Таким чином, ефективність від впровадження нових форм
навчання в освітній процес залежатиме від:
• спроможності відповідати викликам цифровізації в умовах
підвищення економічних ризиків та ризиків зайнятості через набуття
цифрових навичок і компетентностей відповідно кращих світових практик та
в контексті імплементації в Україні Європейської рамки цифрових
компетентностей;
• створення можливостей щодо апробації передових цифрових
технологій на виробництві для молоді, яка бажає поглибити свої знання та
навички в процесі неформального навчання;
• формування нової цифрової ментальності та корпоративної культури
роботи з цифровими технологіями в контексті нової освітньо-виробничої
парадигми розвитку промисловості.
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У СИСТЕМІ ЧИННИКІВ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Протягом останніх десятиліть цифровізація економіки та суспільства
суттєво зростає, внаслідок чого манери та усталені відносини зазнають змін,
іноді навіть радикальних. Можна виділити три позитивні результати широкого
впровадження електронних державних послуг та доступу громадян до
інформації про діяльність уряду: деперсоніфікація, дерегуляція та прозорість.
Його головна перевага полягає у знеособленні взаємодії між урядовцем та
громадянином: саме під час фізичного контакту між ними перший має
можливості для зловживання своїм становищем, а далі – для підкупу. Іншими
словами, чим більше державних послуг надається через електронні портали,
тим менше можливостей для корупційної поведінки. Важливим моментом є
зменшення кількості повноважень державних службовців, зокрема щодо
прийняття рішень щодо державних контрактів, придбання товарів чи послуг у
підприємців. Тобто електронне урядування діє як дерегулятор, обмежуючи
можливості державних службовців вдаватися до протиправних дій з метою
особистої вигоди [1].
Для успішної реалізації проєкту електронного урядування як інструменту
протидії корупції необхідно враховувати низку факторів, які мають значний
вплив на його рівень у конкретній країні. Це питання особливо актуальне для
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Позиція країни в рейтингу
Індексу
розвитку
еурядування ООН (EGDI)
(чим нижча – тим краща)
Індекс сприйняття корупції
(CPI) (від 0 до 100)
Індекс контролю корупції
(від 0 до 100)
Оцінка ефективності уряду
(від 0 до 100)

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Показник

2010

України, де впровадження сучасних інформаційних технологій стикається з
проблемами слабкої телекомунікаційної інфраструктури та недоступності
комп’ютерного обладнання для великої кількості громадян. Основною
проблемою в Україні є обмежений доступ громадськості до Інтернету. У такому
контексті не можна очікувати, що інформація та послуги урядової мережі
вплинуть на рівень корупції. Більше того, доступ та використання електронного
урядування буде більш корисними для жителів міст, на відміну від жителів
сільських районів. Це піднімає проблему цифрового розриву в суспільстві, а
також законної асиметрії та нерівності у доступі до державної інформації та
державних послуг [2, с. 96]. З огляду на потенційну нездатність електронного
урядування надавати повну державну інформацію та онлайн-послуги більшості
людей у країні, його ефективність щодо зменшення корупції буде досить
низькою. Таким чином, для з’ясування впливу електронного урядування на
рівень корупції в Україні використаємо такі показники, як: індекс (рейтинг)
розвитку електронного урядування ООН (EGDI), який є одним з ключових
індикаторів розвитку інформаційного суспільства в країнах світу (складається з
трьох підіндексів, що характеризують стан інфраструктури інформаційнокомунікаційних технологій, людського капіталу і онлайнових державних
послуг) [3]; індекс сприйняття корупції (CPI), що розраховується організаціями
міжнародного руху Transparency International, створеного в 1993 р., і об’єднує
понад сто незалежних організацій по всьому світу [4]; індекс контролю корупції
Світового банку [3]; оцінка ефективності уряду, що розраховується Світовим
банком у складі The Worldwide Governance Indicators (змінюється в інтервалі від
0 до 100 відповідно до зростання ефективності) [6].
Таблиця
Взаємозв’язок електронного урядування та корупції в Україні
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32
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32

35
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Джерело: розроблено автором на основі [1–6]

З 2013 р. Україна демонструє стабільну позитивну динаміку щодо
зменшення корупції, збільшення контролю корупції та ефективності уряду.
Однак рівень розвитку електронного урядування не зміг наблизитися до
показника 2010 р. через зміни в методології розрахунку індексу або
прискорення впровадження сучасних ІКТ у державне управління інших країн
(чи уповільнення цього процесу в Україні). І хоча Індекс сприйняття корупції
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поступово зростає, натомість інші показники суттєво коливаються, що
унеможливлює визначення певного прогнозу на майбутнє. Проте
спостерігається певна залежність між Індексом розвитку е-урядування ООН та
Індексом контролю корупції за даними Світового банку у період з 2014 р. по
2018 р. Відповідно, враховуючи таку динаміку змін у показниках, можемо
стверджувати, що розвиток електронного урядування в Україні має прямопропорційний вплив на зниження корупційної діяльності в державі.
В Україні з метою визначення сфер, механізму та термінів формування
ефективної електронної системи обслуговування в Україні для задоволення
інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом розробки та підтримки
доступних та прозорих, безпечних та некорумпованих, найдешевших, швидких
та зручних електронних послуг було прийнято Концепцію розвитку системи
електронних послуг в Україні [6]. Окрім підвищення якості адміністративних
послуг, що надаються громадянам та бізнесу відповідно до європейських вимог,
підвищення ефективності діяльності органів державної влади, очікувані
результати включають зменшення ризику корупції при наданні
адміністративних послуг (у тому числі реалізується План дій з реалізації
концепції розвитку електронних послуг в Україні на 2019–2020 рр.) [8]. Слід
зазначити, що у 2014 р. Законом України «Про засади 2014–2017 років
антикорупційної державної політики в Україні (антикорупційна стратегія)» [9]
передбачався ряд конкретних профілактичних заходів для боротьби з
корупцією у різних сферах, які передбачають та вимагають використання
сучасних інформаційних та комунікаційних засобів.
Відзначимо, що країни з менш розвиненою економікою хороші шанси на
швидке освоєння владними структурами ІКТ мають тільки за наявності сильної
політичної волі та концентрації наявних ресурсів у цьому пріоритетному
напрямі. Адже економічно розвинені країни мають більше можливостей
спрямовувати матеріальні ресурси і науково-дослідні можливості в розвиток еурядування, забезпечуючи вищий рівень реалізації проєктів у зазначеній сфері,
якість електронних державних послуг, широке охоплення населення
електронними технологіями та інші компоненти передового цифрового
суспільства.
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