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ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНИ В
КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Сьогодні для України, як і для решти світу, актуальною є проблема досягнення
сталого розвитку. Для цього розробляються спеціальні програми, проводяться різні
заходи. Для виміру сталості розвитку держав використовується низка різних індексів та
індикаторів сталого розвитку.

Визначення та обґрунтування стратегічних напрямів економічного розвитку
України є однією із актуальних проблем управління економічними процесами.
Важливість зазначеного підкріплюється необхідністю нівелювання наслідків
глобальної економічної кризи та, при можливості, отримання принципово нових
можливостей для національної економіки по закінченню цього кризового стану та
посідання таких позицій на світовій арені, які є суттєвими саме для якісних
перетворень в національній економіці.

Положення концепції сталого розвитку передбачають раціональне, заощадливе
використання ресурсів. Саме раціональність обмежує потреби людства, не допускає
безконтрольність використання ресурсів, що, як наслідок, зумовлюватиме певний
дефіцит окремих груп товарів. А це, у свою чергу, зумовлює конфлікт між
оптимальним рівнем споживання населення і промисловості та зростанням рівня якості
життя і розвитку промислового комплексу [3].

Методологія розрахунку рівня сталого розвитку та гармонізації передбачає
використання методик як статичного, так і динамічного визначення певних показників
(індексів та індикаторів). У статичному представленні для аналізу обирається набір
даних, як правило, за один рік – статистична звітність. Таке представлення надає
можливість оцінювати стан об’єкта (у нашому випадку це країна чи регіон) у
конкретний момент часу, саме за обраний рік.

Динамічний аналіз дещо розширює можливості проведення аналізу. Цей аналіз, як
правило, базується на результатах статичного представлення за певний період. Проте
має й свої особливості, які полягають у нормуванні та приведенні окремих показників
до певного року (за необхідності). Об’єднання результатів статичних досліджень за
досить значні періоди часу надає можливість визначити низку додаткових показників,
виявити певні динамічні ефекти, суттєві залежності від впливу фактору часу.

Існуючі наукові доробки в основному розглядають процеси в статиці, акцентуючи
увагу тільки на аналізі отриманих значень, що характеризують певний рівень розвитку
того чи іншого об’єкту на певний період часу (за даними одного року). Порівнюючи
результати моделювання їх між собою на певному періоді часу (декілька років)
можливо виявити певну тенденцію.

Стосовно термінології понять «сталість» («стійкість»), то слід відмітити, що різні
наукові школи у тому чи іншому випадку використовують поняття «сталий розвиток»,
«стійкий розвиток», а також зустрічається й «усталений розвиток», «гармонійний
розвиток». Різноманіття понять не має звужувати проблематику, а бути
взаємодоповнюючим.

Проте на основі аналізу змісту наукових праць можна виокремити такі дві
тенденції у використанні термінології: поняття «сталий» стосується переважно
макрорівня, на рівні регіонів і країн, а термін «стійкий» використовується на
мікрорівні, при аналізі виробничих структур.

Системні дослідження з проблематики сталого розвитку країн було розпочато
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близько півстоліття тому. Концептуальні засади розвинуті та підтримані на самітах
ООН, де брали участь понад 180 країн, а також деякі міжнародні організації. Ці саміти
пройшли у Ріо-де-Жанейро в 1992 році, в Йоганнесбурзі у 2002 році, а також у 2012
році на «Ріо+20» (тобто двадцять років потому, як відбувся саміт в Ріо-де-Жанейро). На
останньому саміті учасниками прийнята Резолюцію за № 66/288 – «Майбутнє, якого ми
хочемо» (Генеральної Асамблеї ООН) [7]. Розроблені документи визначають орієнтири
розвитку світової спільноти на основі положень, що були розробленими ще В. І.
Вернадським.

Певну наукову проблему становлять динамічні процеси, які значною мірою
визначають стан майбутнього Землі та суспільства зокрема. Проте розробок, методик,
які надавали б змогу належним чином оцінити наслідки того чи іншого рішення
стосовно розвитку об’єкту в майбутньому, недостатньо, а існуючі мають певні
недоліки. До основних недоліків варто віднести те, що у одній методиці
використовуються дані, отримані з різних джерел, мають різну природу, що потребує
системного узгодження, нормування, приведення до такого вигляду, який є зрозумілим
для прийняття управлінських рішень на державному чи регіональному рівнях.

Інший суттєвий недолік – це приведення всього ряду показників до одного,
базового року, адже соціальні, екологічні та економічні процеси розвиваються відносно
незалежно, а показники можуть значно відрізнятися один від одного на значних
періодах. Це при тому, що на практиці значення різні в різних періодах, а їх зміст
однаковий. Зазначене більшою мірою стосується економічної складової сталого
розвитку, адже, наприклад, середня зарплата у 2000 році та в 2013 році значно
відрізняється, а купівельна спроможність змінилася не суттєво. Враховуючи зазначене,
слід враховувати при розробці методики різні індекси, які корегують ту чи іншу
залежність.

Післякризовий характер економічного зростання засвідчує посилення залежності
вітчизняної економіки від зовнішніх ринків на основі, насамперед, цінової конкуренції,
а не конкурентної боротьби технологій та нововведень, надмірний перерозподіл
інвестицій на користь експортних галузей, високу залежність внутрішньої економічної
динаміки від зовнішніх чинників, що є значним ризиком для її стабільного
функціонування та робить вразливою до будь-яких цінових «шоків». Післякризове
відновлення економіки України сприяло зростанню попиту на іноземну продукцію як
споживчого, так й інвестиційного характеру. Позитивна динаміка товарного імпорту
суттєво позначилась у 1998-2000 роках та 2009-2011 роках. Вплив на Україну ймовірної
нової глобальної рецесії буде значним. Водночас спеціальні антикризові програми та
заходи державної економічної політики, спрямовані на структурну модернізацію
економіки згідно сучасних світових тенденцій здатні послабити негативний вплив
рецесії та протидіяти йому.

Чутливість параметрів функціонування національної економіки до зовнішніх
впливів визначає необхідність з’ясування сутності та тенденцій розвитку світо
господарських диспропорцій [1, с. 281].

Трансформація світової економіки, яка відбувається у процесі переходу до
періоду післякризового відновлення, зміна напрямів та інтенсивності міжнародних
фінансових потоків, модифікація розподілу світових ринків між традиційними та
новими центрами економічного зростання обумовлюють суттєві зміни конкурентних
викликів, з якими стикається відкрита економіка України як на зовнішніх, так і на
внутрішньому ринках. У світлі цього українська економіка швидко втрачає традиційні
конкурентні переваги. Джерела зростання, які базуються на інтенсивному нарощуванні
низькотехнологічного і сировинного експорту в умовах заниженого обмінного курсу
гривні, на сьогодні фактично є вичерпаними. Україна вже не може утримувати
конкурентні позиції у світовій економіці за рахунок дешевизни робочої сили та
економії на розвитку соціальної сфери.
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Однією з найважливіших закономірностей соціально-економічного розвитку є
визначення впливу інвестицій на економічне зростання та дефлятор ВВП. Найбільший
ефект економічного зростання дає саме збільшення інвестицій, тому вони є
зв’язувальним елементом між сукупним попитом та сукупною пропозицією.
Використання запропонованого підходу дає можливість одержати існуючу і прогнозну
динаміку інтегрального критерію ефективності і ступеня інноваційності для України.

Для повного уявлення про процеси, що відбуваються, доцільне виділення з
інтегрального критерію економічної (узагальнена продуктивність, технологія
виробництва, рівень використання потенційних можливостей) та соціальної (соціальна
справедливість, тіньова економіка, рівень використання праці) складових. Така
реалізація дає можливість отримати окремо показники динаміки ефективності та
ступеня інноваційності соціального та економічного розвитку як для країни в цілому,
так і за основними видами економічної діяльності [2].

Таким чином, подальший розвиток економіки визначатиметься спроможністю
знайти відповіді на низку викликів структурного, технологічного й управлінського
характеру, які сформувалися під впливом глобальних тенденцій розвитку і перетворень
в економіці кризового та після кризового періодів.
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