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УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Зростання інтеграційних процесів у світі і переростання їх у найвищу
форму – глобалізаційну – торкається сьогодні майже кожної країни незалежно
від того, до якої групи вона належить. Розвинені країни, країни, що
розвиваються, та країни з перехідною економікою мають співпрацювати, і ця
співпраця має здійснюватись сьогодні саме на шляху сталого розвитку.
Економічні ж вигоди від зазначених процесів, якщо вони проходять
цивілізовано, конче необхідні нашій країні, яка належить до групи країн із
перехідною економікою. [1] Сталий розвиток національної економіки стає
сьогодні ознакою цивілізаційних процесів. Для країн же, які намагаються
досягти підвищення рівня розвитку економіки, у тому числі й через участь в
інтеграційних процесах, сталий розвиток можна розглядати й як очікуваний
результат від цієї участі. Враховуючи це, а також можливість підвищення
ефективності використання економічного потенціалу країн, зростання темпів їх
економічного розвитку і на цій основі вирішення соціальних питань та
реалізацію соціальних програм, з одного боку, і те, що розвиток форм
міжнародної

економічної

інтеграції,

зокрема

глобалізацію,

сьогодні

сприймають як об’єктивний і неминучий процес, особливої уваги потребує
вивчення ролі і міста в ньому України. Актуальність визначеного напряму
дослідження є очевидною, вона також підсилюється тим, що використання
світового досвіду може бути дуже корисним для України, адже розробка і
реалізація потужних інтеграційних механізмів у зрілих угрупованнях має на
меті досить важливий результат – забезпечення колективної економічної
безпеки. Але на цьому шляху виникають значні проблеми, вирішення яких
потребує використання наукових методів та підходів, і передусім досить
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необхідним і корисним є визначення пріоритетних напрямів розвитку
економіки України в умовах глобалізації.
Саме з цією метою було розроблено і схвалено Указом Президента
України «Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», метою якої є
«впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на
провідні позиції у світі». [2] Особливу увагу слід приділити вектору розвитку,
визначеному Стратегією, за яким здійснюватиметься рух уперед. Це дасть
змогу

досягти

«забезпечення

сталого

розвитку

держави,

проведення

структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має
стати державою із сильною економікою та з передовими інноваціями. Для
цього

передусім

необхідно

відновити

макроекономічну

стабільність,

забезпечити стійке зростання економіки екологічно невиснажливим способом,
створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності та прозору
податкову систему» [2].
Тут же йдеться про те, що «розширені потоки товарів, послуг, технологій,
ідей, мігрантів у світі стимулюють економічне зростання і продуктивність,
поліпшення життєвих стандартів. Ці процеси сприяють також підвищенню
глобальної ресурсної ефективності. А це може означати, що вигоди глобалізації
вочевидь здатні перевищити витрати, якщо ринкові сили є вільними щодо
генерування економічного зростання і скорочення бідності». Особливу цінність
має Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 рр.) і
довгостроковий (2020–2030 рр.) часові горизонти – проект, розроблений під
науковим керівництвом академіка НАН України М.З. Згуровського. У ньому
розглянуто методологію та виконано комплекс робіт із передбачення розвитку
майбутньої економіки України, з використанням методу Делфі виявлено
головні кластери нової економіки України, які можуть забезпечити успішну
інтеграцію країни в міжнародну кооперацію праці на зазначених часових
горизонтах. Ураховуючи українські реалії, «станом на початок 2015 року
майбутнє країни стає значною мірою невизначеним. Для більш глибокого
розуміння можливих сценаріїв цього майбутнього в соціально-економічному
аспекті доцільно застосувати сучасні інструменти передбачення (форсайту)» .
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[3, с. 5] Саме тому даний проект містить прогноз розвитку економіки України, в
якому за допомогою методу Делфі виявлено головні кластери нової економіки
України, спроможні забезпечити ефективну інтеграцію країни до сучасної
світогосподарської системи.
З моменту проголошення незалежності і до теперішнього часу Україна, яка
є щасливим володарем значних природних ресурсів, має вигідне географічне і
геополітичне

положення,

сприятливий

клімат

і,

головне,

працелюбне

високоосвічене населення, не використала у своєму розвитку кращих моделей
трансформування економіки і, як результат, протягом зазначеного періоду в ній
не спостерігалося позитивного еволюційного розвитку. Більш того, в останні
роки ситуація загострилася через втрату Криму на невизначений термін та
військовий конфлікт із численними людськими жертвами та руйнуваннями на
сході країни. У цих складних умовах для України, як особливої представниці
групи країн із перехідною економікою, досить важливо взяти на озброєння весь
цінний світовий досвід і адаптувати його до своїх теперішніх реалій, уміло й
ефективно використовуючи його у пошуку свого особистого шляху розвитку.
Протягом усієї ще зовсім недовгої історії незалежної України її майже
постійно супроводжують кризові стани, перший і найбільш болючий з яких був
пов’язаний із розривом міжгосподарських зв’язків українських підприємств з
іншими, які в минулому розташовувались у різних республіках СРСР. У період
переходу до ринкового механізму господарювання, що характеризувався
загальним погіршенням соціально-економічної ситуації як в Україні в цілому,
так і в її регіонах, активізувалась низка проблем, пов’язаних зі скороченням
матеріального виробництва, зростанням безробіття, значними розбіжностями в
рівнях доходів населення. І хоча в наступні періоди економічна ситуація в
Україні поступово стабілізувалася, наслідком тривалої кризи стало зменшення
попиту на робочу силу з боку підприємств, досить високим залишався рівень
безробіття, неефективно використовувалися економічні ресурси, зокрема
трудові, що в результаті викликало соціальну напруженість у суспільстві.
Розвиток

економіки

країни

передусім

ґрунтується

на

ефективному

використанні її економічного потенціалу, в якому важлива роль належить
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основним засобам. На сьогодні ж відмічається значне погіршення їх стану
(ступінь зносу сягнув 80%) через практично відсутнє інвестування в оновлення
основних засобів. Використання застарілих технологій та обладнання на
українських

підприємствах

є

основним

фактором,

що

спричиняє

ресурсовитратне, низькотехнологічне, енергоємне виробництво з продукцією
низької якості та високої собівартості. Витримати конкуренцію на світових
ринках така продукція, звісно, не може. Таким чином, можна визначити зв’язок
між рівнем розвитку економіки країни (від якого залежить і соціальний стан) та
її можливостями інтегруватися у світові економічні процеси, зокрема
міжнародні торговельні відносини. Переорієнтація українського виробництва
на високотехнологічне, з використанням якісного, кваліфікованого трудового
потенціалу, а також досягнень у науковій сфері дасть бажані результати на
шляху зростання як рівня економічного розвитку країни, так і життєвого рівня
її населення. Одночасно підвищення конкурентоспроможності продукції, що
буде вироблятися на новій технологічній основі (насамперед за двома
основними критеріями – ціною, яка значно зменшиться, та якістю, яка
неодмінно зросте), дасть змогу Україні почувати себе рівноправним торговим
партнером на міжнародній арені та впевнено вийти на шлях інтернаціоналізації
господарського життя. Розгортання ж світових глобалізаційних процесів у
більшому чи меншому ступені обов’язково зачіпає кожну країну, завдає впливу
на розвиток її. Роль і місце будь-якої країни в світових глобалізаційних
процесах насамперед залежать від досягнутого нею технологічного рівня
виробництва,

головним

наслідком

і

результатом

якого

є

конкурентоспроможність продукції, що виробляється і спрямовується, зокрема,
для продажу за межами країни. Україні для сталого економічного розвитку
найближчим

часом

необхідно

стати

повноправним

членом

світового

господарства, але недостатній загальний рівень розвитку економіки країни,
зокрема розглянуті вище негативні фактори, що впливають на нього, заважають
досягти поставленої мети.
На сучасному етапі розвитку світового господарства економічний стан
будь-якої країни прямо залежить від ефективності використання її внутрішніх
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ресурсів та ступеню інтегрованості країни в світогосподарську систему. Одним
із найважливіших факторів інтеграції України до світового господарства є
сталий розвиток експорту, що в сучасних економічних умовах залежить від
здатності українських підприємств виробляти та реалізовувати товари, що
відповідають вимогам світового ринку. На сучасному ж етапі у структурі
українського експорту переважають продукція сировинного сектору та
напівфабрикати, тоді як продукція машинобудування та високотехнологічних
галузей

займає

відносно

незначну

частку.

Небезпеку

такого

стану

продемонструвала фінансово-економічна криза 2008–2009 рр.: різке падіння
попиту та цін на сировину спричинило значне зниження експорту продукції
металургійної та хімічної галузей, що знизило надходження до бюджету,
погіршило торговельний баланс тощо [4, с. 111]. На відміну від української
експортна структура промислово розвинутих країн виглядає зовсім по-іншому:
в ній превалюють кінцеві продукти. Доречним буде згадати також як на зорі
свого становлення Англія, Франція та Німеччина вийшли на передові
економічні позиції в Європі: вони купували сировину в інших країнах,
обробляли її, а потім у вигляді кінцевого продукту продавали країнам, у тому
числі й тим, де купувалась сировина для виробництва. Дуже корисним було б
використати цей досвід сьогодні в Україні (тим більше що нам навіть купувати
нічого не треба, ми майже все маємо своє) – це сприяло б поповненню
державного бюджету, забезпеченню людей роботою і, відповідно, підвищенню
їх життєвого рівня, дало б змогу Україні впевнено рухатись шляхом сталого
розвитку економіки та інтегрування в систему світового господарства. Сьогодні
ж у найбільш складній ситуації опинилися ті постсоціалістичні країни (до їх
числа належить і Україна), де сформувалася клановоолігархічна економіка, що
базується на застарілих технологіях, збережено структуру суспільного
виробництва, орієнтовану на видобування й експорт ресурсів та продукції з
низьким ступенем переробки. Варто зазначити, що така структура економіки є
вкрай залежною від глобальної економічної кон’юнктури, і країна, яка
експортує переважно ресурси і не інвестує в технологічну модернізацію,
виступає донором економічного зростання для інших країн [6, с. 76].
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Отже, для України сьогодні досить гостро стоїть проблема низької
конкурентоспроможності продукції, що виробляється на її підприємствах. Саме
тому безальтернативною для її економіки вважається переорієнтація на
високотехнологічне

ресурсозберігаюче

виробництво.

Найефективнішою

стратегією інтеграції України у світове господарство є поєднання структурної
перебудови економіки з її орієнтацією на активне зростання експорту з
переважаючою часткою кінцевої продукції в його структурі. Нинішній стан
експортного потенціалу України не забезпечує її економічного розвитку, більш
того, за цих умов відбувається вимивання ресурсного потенціалу країни.
Сталий розвиток в Україні може бути забезпечений тільки за умов найбільш
ефективного використання всіх видів її ресурсів. Усе це, своєю чергою,
сприятиме формуванню нової української економіки та суспільства і
позиціонуванню України на світовій арені як повноправного, сильного,
достойного гравця.
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