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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ДИСБАЛАНСИ
ТА СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСБАЛАНСЫ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
MACROECONOMIC IMBALANCES AND STRATEGIC VECTORS
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE
Анотація. Розглянуто стратегічні вектори сталого розвитку України, визначені Стратегією сталого розвитку «Україна — 2020», до яких віднесено вектори безпеки, розвитку, відповідальності та
гордості.
Аннотация. Рассмотрены стратегические векторы устойчивого развития Украины, определенные
Стратегией устойчивого развития «Украина — 2020», к которым отнесены векторы безопасности,
развития, ответственности и гордости.
Abstract. This article examines the strategic vectors of sustainable development of Ukraine, which defined of
sustainable development strategy «Ukraine — 2020» and which include the vectors of security, development,
responsibility and pride.

Концепція сталого розвитку визначається світовою спільнотою як домінантна ідеологія функціонування людської цивілізації у ХХІ ст.
З метою переходу у практичну площину втілення засад даної концепції Декларацією Тисячоліття ООН [1], схваленою 189 державами — членами ООН у 2000 році, було визначено орієнтири
глобального розвитку до 2015 року — Цілі Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), що включають завдання,
спрямовані на подолання бідності та голоду, забезпечення доступності освіти та гендерної рівності, скорочення дитячої смертності та поліпшення здоров’я матерів, боротьбу з ВІЛ/СНІДом та
іншими захворюваннями, забезпечення сталого розвитку довкілля та формування глобального
партнерства з метою розвитку. За період реалізації ЦРТ досягнуто багатьох позитивних змін у
житті мільярдів людей, а три завдання було виконано достроково: зменшено масштаби бідності,
покращено умови життя жителів нетрів і збільшено частку людей, які мають доступ до якісної питної води.
Разом з тим, дія ЦРТ уже цього року закінчується і тому активізувались процеси визначення
загальносвітових цілей розвитку на період після 2015 року. Пан Гі Мун, Генеральний секретар
ООН, підкреслює, що «нова пост-2015 ера вимагає формування нового бачення і адекватних структур. Сталий розвиток — можливий завдяки інтеграції економічного зростання, соціальної справедливості та природоохоронного управління — і це повинно стати нашим глобальним керівним
принципом і оперативним стандартом» [2].
Єдиний, збалансований і всеосяжний комплекс завдань після 2015 року буде націлений на викорінення всіх форм бідності та впровадження сталого розвитку в усіх його вимірах, забезпечуючи
баланс економічних, соціальних та екологічних аспектів. Проект, запропонований робочою групою держав — членів ООН і зацікавленими сторонами (включаючи бізнес-структури) визначає 17
напрямів розвитку. Серед них: нерівність; стан здоров’я; освіта; демографічна ситуація; економічне зростання та зайнятість; енергія; вода; екологічна рівновага; управління; продовольча безпека;
конфлікти та їх попередження.
Розвиток і реформування економіки України також повинне опиратися на засади концепції
сталого розвитку та, водночас, відображати особливості національної ідентифікації. Тому, з метою
впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі, на початку 2015 року було прийнято Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020», якою передбачається реалізація 62 реформ і програм розвитку в рамках чотирьох векторів руху [3]. Зокрема, такими векторами є:
1) вектор розвитку: забезпечення сталого розвитку держави, проведення структурних реформ
і, як наслідок, підвищення стандартів життя. Україна має стати державою з сильною економікою
та з передовими інноваціями;
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2) вектор безпеки: забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності
інвестицій і приватної власності. Україна має стати державою, що здатна захистити свої кордони
та забезпечити мир не тільки на своїй території, а й у європейському регіоні. Визначальною основою безпеки має також стати забезпечення чесного і неупередженого правосуддя, невідкладне
проведення очищення влади на всіх рівнях і забезпечення впровадження ефективних механізмів
протидії корупції. Особливу увагу потрібно приділити безпеці життя та здоров’я людини, що неможливо без ефективної медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, безпечного стану довкілля і доступу до якісної питної води, безпечних харчових продуктів і промислових
товарів;
3) вектор відповідальності: забезпечення гарантій, що кожен громадянин, незалежно від раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров’я та інших послуг у державному та приватному секторах.
Територіальні громади самостійно вирішуватимуть питання місцевого значення, свого добробуту і
нестимуть відповідальність за розвиток всієї країни;
4) вектор гордості: забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за
власну державу, її історію, культуру, науку, спорт. Україна повинна зайняти гідне місце серед
провідних держав світу, створити належні умови життя і праці для виховання власних талантів, а
також залучення найкращих світових спеціалістів різних галузей.
Першочерговою при цьому є реалізація таких десяти реформ і програм: реформа системи національної безпеки та оборони; оновлення влади та антикорупційна реформа; судова реформа; реформа правоохоронної системи; децентралізація та реформа державного управління; дерегуляція
та розвиток підприємництва; реформа системи охорони здоров’я; податкова реформа; програма
енергонезалежності; програма популяризації України у світі та просування інтересів України у
світовому інформаційному просторі.
Таким чином, у найближчій перспективі відбуватимуться значні трансформації у суспільноекономічній площині, результати та наслідки яких стануть фундаментом сталого розвитку України.
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Анотація. Складовою конкурентоспроможності економіки є фінансування інноваційної діяльності.
У розвинених країнах поряд із традиційними джерелами фінансування використовують інтернеттехнології. Тому, в Україні необхідно розвинути дослідження можливостей краудфандингу та стимулювати його використання підприємствами.
Аннотация. Составляющей конкурентоспособности экономики является финансирование инновационной деятельности. В развитых странах наряду с традиционными источниками финансирования
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