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Проект
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24-25 квітня 2014р., м. Одеса
В результаті проведення Міжнародної науково-практичної конференції
«Перспективи економічної інтеграції: бачення наукової молоді» було
розглянуто стан та перспективи розвитку стратегічних ринків товарів, робіт,
послуг, зміни макроекономічного стану під впливом інтеграційних викликів,
перспективи розвитку підприємництва в Україні в контексті участі в
міжнародному розподілі праці, вплив інтеграційних перспектив на регіональні
соціально-економічні ініціативи, економіко-екологічні аспекти розвитку
раціонального природокористування в контексті інтеграційних перспектив та
перспективи розвитку фінансової сфери в умовах глобалізації.
Здійснені учасниками конференції дослідження свідчать про необхідність
формування внутрішньої економічної політики для підготовки національного
народно-господарського комплексу до участі в міжнародному розподілі праці
на компліментарних умовах. Розвиненість і готовність економічної системи
України до співпраці є неодмінною умовою ефективної участі в інтеграційних
процесах, оскільки включення до економічних блоків на засадах реалізації
геополітичних інтересів не означає і не гарантує отримання додаткових переваг
щодо забезпечення економічного зростання.
Досвід участі України в СОТ демонструє лише можливість реалізації
ресурсного потенціалу в новітніх демократичних умовах ведення зовнішньої
торгівлі та обміну капіталом, однак не гарантує преференцій для національних
виробників на зовнішніх ринках і не гарантує досягнення кращого стану
господарського комплексу.
Сучасний кризовий економічний та геополітичний стан Української
держави характеризується падінням майже всіх показників макроекономічного
розвитку, втратою стратегічних партнерів через політичні обставини,
переорієнтацією експортних потоків, девальваційними та інфляційними
явищами. Виникає нагальна необхідність формування регуляторної політики
щодо адаптації національної економічної системи до ефективної участі в
інтеграційних процесах в різних сферах господарювання. Комплексна
регуляторна політика повинна включати в себе важелі підвищення економічної,
соціальної, бюджетної, екологічної, фінансової ефективності, оскільки сучасна
філософія сталого розвитку передбачає отримання багатоаспектної
результативності і віддачі для суспільства.
Учасниками конференції пропонуються заходи з адаптації національної
економічної системи до сучасних інтеграційних викликів за такими
стратегічними напрямками як: розвиток внутрішніх ринків, розвиток
підприємництва, соціальний та регіональний розвиток, екологічні аспекти
економічного розвитку, розвиток фінансової системи України.
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В сфері розвитку стратегічних ринків України пропонується:
Впроваджувати податкові важелі підтримки інвестиційного розвитку
шляхом застосування пільгових умов до реінвестування прибутків;
Застосовувати адміністративні та економічні заходи щодо скорочення
непродуктивного відтоку фінансового капіталу з національної економіки;
Приводити у відповідність до європейських стандартів національні
правила регламентування процесів виробництва та якості продукції
стратегічних ринків.
В сфері розвитку підприємництва пропонується:
Стимулювати підвищення корпоративної соціальної відповідальності
бізнесу,
впроваджувати
європейські
механізми
управління
зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. Пріоритетним напрямком
розвитку бізнесу в умовах інтеграції визначено нарощення інтелектуального
потенціалу на підприємствах.
Посилення інтеграції з Європейським Союзом відкриє нові можливості
розвитку в туристичній сфері та агропромисловому комплексу України.
В сфері соціально-економічного розвитку регіонів пропонується:
Впровадження європейських механізмів розвитку території, зокрема
розвиток міських агломерацій, екологізація містобудівної політики,
транскордонні кластерні ініціативи, подолання диспропорцій регіональних
ринків. Визначено, що в сучасних умовах інтернаціоналізації регіонального
розвитку важливу роль відіграє інноваційна сфера, пріоритетними напрямками
розвитку якої в регіонах України є комерціалізація інновацій, розвиток
екоінновацій, розвиток інституційного середовища, глокалізація інноваційної
політики.
В сфері екологічного розвитку пропонується:
Одним із найбільш актуальних питань для розвитку економіки України
визначено проблему енергозбереження, для вирішення якої запропоновано
наступне: активізація альтернативного енергопостачання та розвиток «зеленої»
енергетики, видобуток сланцевого газу. Екологічний розвиток також вбачається
забезпечувати за наступними напрямками: зменшення техногенного
забруднення
земель,
удосконалення
системи
раціонального
природокористування, формування ринку відходів, розвиток національного
ринку органічного землеробства, зменшення викидів парникових газів,
подолання економіко-екологічних обмежень в умовах інтеграції України у
світове співтовариство.
В сфері фінансового забезпечення пропонується:
Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків, впровадження
європейського досвіду в сферу страхових послуг, розвивати банківське
кредитування, в тому числі і нетрадиційне, впроваджувати біржові інструменти
залучення інвестицій, а також інструменти фінансової конвергенції сталого
розвитку регіонів країни.
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