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Рік що минув, став роком як серйозних випробувань, так і періодом формування 
нових викликів для усього українського суспільства. Важливий висновок, який не-
обхідно зробити вже зараз, полягає в тому, що світ як глобальний, так і «локальний» 
вже ніколи не буде таким як раніше. Нам усім потрібно жити і працювати у цьому 
«новому світі», ростити дітей, будувати економіку, зміцнювати гідне майбутнє…

Результати, які демонструє Україна у році, що минає, м’яко кажучи не вражають, і 
справа тут не кризі світової економіці та всесвітній пандемії коронавірусу. Правиль-
ніше сказати, не лише у цьому. Сама модель державного управління, за останній 
рік значно деградувала і втрачала системність та науковий підхід в управлінні су-
спільним розвитком. Державна влада - це насамперед система професійного дер-
жавного менеджменту, який має працювати на системне зміцнення всієї вертикалі 
влади і бути гранично ефективним з точки зору виконання суспільних соціально 
- економічних завдань. Критерії персональних призначень у владі, повинні бути 
виключно професійними, державницькими, а не політичними, оскільки некомпе-
тентність – стає загрозою на рівні національної безпеки. 
Також важливо було б вжити негайних заходів щодо розширення прав і обов’язків 
місцевих громад і продовжувати політику децентралізації. Натомість, реформуван-
ня економічного та соціального секторів проходило без стратегії на тривалу пер-
спективу. Годі й говорити про інше, коли в нас досі немає Програми діяльності Уряду, 
затвердженої Верховною радою України! З огляду на все це, стає зрозумілим, що в 
Україні, необхідна зміна філософії і якості державного управління, створення чіткої 
антикорупційної системи  управління державними ресурсами, лібералізацію подат-
кової політики і створення умов для підвищення підприємницької активності – це 
завдання, яке потрібно вирішувати у наступному, 2022 році – негайно! 

Що турбує найбільше? 
Насамперед — поглиблення нерівності у найрізноманітніших її проявах, у поєднан-
ні з від’ємними оцінками громадянами, змін якості рівня життя. Натомість, сьогодні 
спостерігається занадто велика різниця у в рівні життя українців, а відтак шквальне 
наростання бідності, шалений демографічний спад, трудова міграція працездатно-
го населення. Згідно даних ООН - частка населення України, чиї середньодушові 
еквівалентні сукупні витрати є нижчими за межу бідності, складає  - 60 відсотків!! 
У 2021 році бідність в Україні збільшилася, оскільки багато українців втратили до-
ходи через карантинні обмеження, а зростання цін на енергоносії, високі тарифи 
ЖКГ та інфляція суттєво знизили платоспроможність населення. Ці цифри не про-
сто лякають, вони є принизливими для великої держави з величезним природним, 
промисловим та кадровим потенціалом, якою є Україна!  
Звичайно, бідність — це не лише особиста проблема кожної окремої людини, а й 
національна проблема. Усунення бідності необхідне для стабільного і всебічного 
зростання економіки, суспільства та держави. Ми знаємо, що найважливіша умо-
ва скорочення бідності – економічне зростання.  Прискорення темпів зростання – 
завдання складне, але цілком вирішуване. 
На мою думку, це повинна бути сінергія факторів: радикальні економічні дії, плюс 
збільшення обсягу інвестицій та підвищення індустріально - іноваційного продук-
тивного розвитку вітчизняної промисловості. Заходи, які б заохочували ширшу 
конкуренцію, дозволили б боротися з спотвореннями і корупцією у в держсекторі. 
Більш сприятливий діловий клімат забезпечив би захист прав малого та середнього 
бізнесу і дозволив би скоротити кількість банкрутств (як наслідок зниження трудової 
міграції), а більш пильна увага до інновацій могла б сприяти залученню більшого 
обсягу приватних інвестицій в економіку. Такі дії допоможуть малому та середньому 
бізнесу, збільшити кількість робочих місць та самозайнятих осіб. 
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Демографія і економічна криза

За даними Моніторингового звіту щодо 
досягнення Цілей сталого розвитку 
2020 ООН, рівень народжуваності 
в країні стрімко падає, а смертність 
зростає, зокрема: рівень смертності в 
Україні за 10 місяців 2021 року, переви-
щував рівень народжуваності: на 100 
померлих було всього 41 новонарод-
жений, загальне скорочення природ-
ної чисельності українців склало– 317 
тисяч осіб.
Тож, ми в рамках в рамках антикризової 
ради громадських організацій, неодно-
разово розглядали демографічне пи-
тання, яке, насправді на сьогодні є най-
болючішою українською проблемою і 
пропонували свої шляхи вирішення цієї 
проблеми. І ключ до неї – це знову ж 
такі економіка. Адже відомо, що ниніш-
ня сировинна економічна модель, яка 
заснована на експорті за кордон си-
ровинної продукції низьких переділів, 
в принципі не здатна забезпечити 
високий добробут широких мас в дов-
гостроковій перспективі. Наразі, голов-
не негайно вжити законодавчих кроків 
задля створення конкурентоздатної 
економіки на базі розвитку сучасного 
високотехнологічного промислового 
виробництва і у такий спосіб створити 
в Україні гідні умови для розвитку під-
приємництва і формування міц-
ного середнього класу.

Київ-Баскет і його європейські перемоги
Київ-Баскет переміг удома німецький Крайльсхайм у третьому турі другого групового 
етапу Кубка Європи ФІБА. Матч групи J завершився з рахунком 73:71.
Київ-Баскет – Крайльсхайм 73:71 (20:16, 16:23, 14:19, 23:13)
На велику перерву команди йшли з перевагою німецьких гостей у три очки. У третій 
чверті Крайльсхайм збільшив відрив до дев’яти очок.
Найрезультативнішим гравцем киян став захисник Майкл Кефі, який розпочинав матч 
на лаві запасних та набрав 20 очок. У гостей відзначився американський розігруючий 
Тімоті Шортс – 23 очки, до яких баскетболіст додав дев’ять результативних передач.
Київ-Баскет після трьох зіграних матчів вийшов на перше місце у групі J. Попередній 
лідер групи – італійська Реджо-Емілія –   свій матч третього туру проведе пізніше. У 
суботу, 15 січня, підопічні Багатскіса у чемпіонаті України зіграють із Хіміком.

Історична спадщина та різноманіт-
ність. Київська область отримала 

нову туристичну айдентику

Українська студія White Studio Design розробила нову туристичну айдентику для 
Київської області.
Головним завданням дизайнерів стало підкреслити історичну спадщину та тури-
стичну різноманітність Київської області. В основу айдентики ліг мінімалізм, що 
відображається в архітектурі та атмосфері області, пишуть у Telegraph Design. У ло-
готипі об’єднали кілька символів: Трипілля, млин та астериск – у шестикінцеву зірку, 
яка під час друку виконує функцію уточнення та пояснення для розкриття сенсу та 
чіткості. «Ми хотіли показати область із погляду історії цієї території. Тут проживали 
різні люди з різними культурами, кожна з яких знялася у символах на знайдених 
артефактах, так і утворилася айдентика», – розповідають у студії. Для айдентики 
вибрали слоган: «Точка відліку», адже Київська область є точкою відліку для подо-
рожі всією країною. Спеціально для туристичної айдентики Київської області разом 
із дизайнером Дмитром Растворцем створили фірмовий шрифт Kyiv Region Type.

На Київщині є наймолодший ректор в 
Україні ректор Державного Університе-
ту ім. Григорія Сковороди в Переяславі 

- Віталій  Коцур

Очільник Університету Григорія Сково-
роди в Переяславі, 35-річний Віталій 
Коцур став рекордсменом в номінації 
«Наймолодший ректор вищого на-
вчального закладу в Україні».
Віднині Університет Григорія Сковоро-
ди в Переяславі офіційно очолює «Най-
молодший ректор вищого навчального 
закладу в Україні» Віталій Коцур. Йому 
35 років, 2 місяці та 25 днів, і він оновив 
попередній рекорд у категорії «Людські 
досягнення», зафіксований Націо-
нальним реєстром рекордів України», 
- йдеться у повідомленні.
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В Україні розвиватимуть щоденний спорт у школах
В Україні набула чинності Концепція розвитку щоденного спорту в закладах освіти, метою якої є запровад-
ження новітніх підходів до фізичного виховання, а також створення умов для фізичного розвитку та рухової 
активності здобувачів освіти.

Документ розроблений Міністерством освіти і науки спільно з Міністерством молоді та спорту.
Необхідність новітніх підходів до фізичного виховання викликана факторами ризику виникнення хронічних 
захворювань через недостатню рухову активність, нездорове харчування, куріння, надмірне вживання алкого-
лю, наркотичних речовин тощо. Автори концепції зазначають, що рухова і фізична активність є важливим чин-
ником формування, збереження, зміцнення здоров’я та розвитку людини, особливо в дитячому, підлітковому 
та юнацькому віці. Водночас численні спостереження свідчать, що в останні роки у більшості дітей та молоді 

спостерігається дефіцит рухової актив-
ності упродовж дня. У зв’язку з цим постає 

проблема вдосконалення рухового режиму дітей та молоді, і виявлення умов, що забезпечують його активіза-
цію. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в 2019 році за рівнем здоров’я українці перебували на 
93 місці із 169 країн світу. Концепцією розвитку щоденного спорту в закладах освіти визначаються пріоритетні 
напрями діяльності, які мають бути реалізовані шляхом розроблення нових підходів до проведення уроків з 
фізичної культури та занять з фізичного виховання, посилення відповідальності керівників закладів освіти 
для забезпечення належного рівня рухової активності, а також забезпечення постійного медико-педагогіч-
ного контролю за фізичним станом здоров’я здобувачів освіти.Реалізовувати концепцію її автори пропонують 
шляхом розробки модельної навчальної програми з фізичної культури для шкіл з урахуванням мінімальної та 
максимальної кількості обов’язкових навчальних занять, удосконалення методики проведення позаурочних 
заходів фізкультурно-оздоровчого спрямування, проведення занять у спортивних гуртках і секціях, групах 
загальної фізичної підготовки тощо. Окрім того, пропонується організовувати та проводити щоденну рухову  
активність, фізкультурно-оздоровчі заходи з поєднанням традиційних та інноваційних підходів і форм про-
ведення (шкільні, селищні, міські, всеукраїнські фан-змагання JuniorZ, міні-змагання під час уроків, фести-
валі, челенджі, флешмоби, ранкова гімнастика, фізкультхвилинки під час уроків та занять, активні перерви, 
години здоров’я за потреби із застосуванням онлайн формату).Також концепцією передбачено удосконалення 
та розроблення рекомендацій щодо обсягів рухової активності з урахуванням віку школярів, розробка норма-
тивно-правових основ фізичного виховання з урахуванням впливу несприятливих екологічних факторів, фун-
даментальні зміни у роботі методичних та науково-дослідних центрів, проведення моніторингу стану здоров’я 
здобувачів освіти, організація курсів підвищення кваліфікації та атестації вчителів, модернізація об’єктів спор-
тивної інфраструктури закладів освіти тощо.Автори Концепції розвитку щоденного спорту в закладах освіти 
наголошують, що реалізація концепції сприятиме формуванню ефективної навчальної системи щоденної 
рухової активності в закладах освіти, створенню нової моделі мотивації дітей до занять фізичною культурою 
та спортом, створенню умов для занять руховою активністю здобувачів освіти шляхом модернізації, ремонту 
об’єктів спортивної інфраструктури закладів освіти.

Фізичну активність часто рекламують як засіб для зняття стресу. 
Проте цей ефект отримають не всі. Адже це залежить від того, для 
чого ви займаєтеся спортом.

Нове дослідження показало, що внутрішня мотивація відіграє ключову роль у підвищенні рівня 
задоволення життям. Цей тип мотивації пов’язаний з діяльністю, виконуючи яку, ви отримуєте 
задоволення. На противагу, зовнішня мотивація пов’язана з результатом діяльності. Можливо, 
краще мати обидва типи, але для зниження стресу внутрішня мотивація важливіша.
Наприклад, ви можете займатися спортом для збільшення м’язової маси або покращення здо-
ров’я. Це зовнішні мотиви. Для цього ви обираєте заняття, яке вам подобається, наприклад, танці, 
силові тренування, бойові мистецтва або HIIT. У результаті вони приносять вам задоволення.

Результати дослідження
У недавньому дослідженні вчені розглянули 864 молоді людини зі Швейцарії віком від 16 до 25 
років. Вони оцінили рівень стресу та фізичну активність учасників. Через 10 місяців активні учас-
ники мали нижчий рівень стресу, ніж їхні менш активні однолітки.
Лише фізична активність не забезпечувала зв’язок між стресом і рівнем задоволення життям. 
Найімовірніша причина такого результату криється у внутрішній мотивації.
За словами дослідниці з кафедри психології Базельського університету у Швейцарії Сільвії Мей-
єр, внутрішня мотивація не тільки сприяє регулярності, але й забезпечує переваги для психічного 
здоров’я, особливо для молодих людей.
«За умови, що виконання фізичних вправ внутрішньо мотивоване, вони можуть допомогти людям 
краще впоратися зі стресом», – пише доктор Мейєр.
Зовнішня мотивація супроводжується потенційним розчаруванням, якщо цих цілей не досягнути. 
Окрім того, це може стати проблемою, якщо зовнішня мотивація пов’язана з негативною перспек-
тивою, наприклад, відчуттям невдачі, якщо довелося пропустити одне тренування. 
«Самої фізичної активності може бути недостатньою для того, щоби пом’якшити зниження задо-
волення життям, спричинене підвищеним стресом. Внутрішня мотивація є ключовим компонен-
том, який викликає позитивні почуття», – стверджує доктор Мейєр. 
Дослідження та вік
Попри те, що нещодавнє дослідження проводилося лише за участі молодих людей, згідно з попе-
редніми дослідженнями, результати стосуються всіх, хто використовує спорт для зняття стресу.
Наприклад, дослідження Neuroscience Research передбачало відстеження нейронної активності 
дорослих людей під час виконання вправ, які були як внутрішньо, так і зовнішньо мотивованими.
Дослідники виявили, що кожен тип мотивації впливає на мозок по-різному. Зокрема внутрішня 
залучає частину мозку, пов’язану із задоволенням і насолодою.
Дослідження, опубліковане в International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, по-
казало, що цей тип мотивації також підвищує ймовірність регулярної фізактивності, яка можуть 
знизити ризики:
серцево-судинних захворювань;
цукрового діабету 2 типу;
раку;
гіпертонії;
ожиріння;
остеопорозу;
депресії.
Як знайти внутрішню мотивацію
Якщо ви ще не знайшли джерело внутрішньої мотивації, продовжуйте пробувати нові види спорту, 
пропонує Майк Метьюз, автор книги The Little Black Book of Workout Motivation.
«Відправною точкою, коли ви намагаєтеся знайти заняття, яке вам подобається, є побудова спо-
собу життя. Він може включати виконання кількох видів вправ. Якщо помітили, що ви дійсно отри-
муєте задоволення від діяльності, збільшуйте її частоту», – радить Метьюз. 
Він пропонує практикувати певний вид тренування протягом 1-2 місяців, щоби перевірити, чи ви з 
нетерпінням чекаєте на нове тренування.
«Існує так багато способів отримувати задоволення і залишатися у формі, що немає причин про-
довжувати робити те, що не приносить вам енергію», – пояснює Метьюз.
Якщо раніше ви любили якусь діяльність, але останнім часом вона не викликає у вас позитивних 
відчуттів, можливо, настав час змінити вид активності. 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: ОЛЕГ СПОРНИКОВ
Газета віддрукована на власних потужностях видавця. Наклад 3500 прим.
Розповсюдження за передплатою і безкоштовною розсилкою. Підписано до друку: 30.12.2021. Редак-
ція може не поділяти думки авторів матеріалів.
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Економічні новини Київщини
Рекорд за всю історію України: оренда державного 
майна принесла в 2021 році 1,62 млрд гривень

За результатами 2021 року, оренда державного майна принесла до скарбниці 
1,62 млрд грн, що є рекордом з надходжень за всі роки незалежності України. Про 
це повідомив Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко. «Перехід до 
прозорих аукціонів оренди та розкриття всієї інформації про доступні об’єкти на 
сайті www.orenda.gov.ua дозволили суттєво підвищити ефективність використання 
державних активів та забезпечити рекордні надходження до держбюджету. Показ-
ник – 1,62 млрд грн – є абсолютним рекордом за 30 років», – підкреслив Дмитро 
Сенниченко. За словами очільника ФДМУ, такий результат став можливим завдяки 
повному розкриттю всієї інформації про об’єкти оренди, а також прозорому ме-

ханізму торгів, що забезпечило відновлення 
довіри інвесторів до держави. «Раніше про-

цедура оренди державних об’єктів була складною і тривалою. Це займало від 6 до 
9 місяців. Вже не кажучи про закритість даних та численні випадки корупції. Тепер 
орендувати в держави можна просто і прозоро, навіть зі звичайного смартфону», 
– додав Сенниченко.  У 2021 році Фондом держмайна було укладено 4700 нових до-
говорів оренди на загальну суму в 542,4 млн грн.  Окрім того, завдяки запроваджен-
ню Фондом держмайна гнучкої системи орендних пільг для малого та середнього 
бізнесу, який потерпає від карантинних обмежень, орендарі зберегли 160 млн грн.
У планах на 2022 рік передбачається повна автоматизація процесів оренди дер-
жавного майна, що зробить процес ще зручнішим та дозволить повністю ліквідува-
ти можливості для зловживань.

Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати об-
ласні територіальні управління Державної служби 
з питань праці і утворити нові міжрегіональні тери-
торіальні органи, юрисдикція яких буде поширюва-
тись на територію кількох областей.

Документом передбачається ліквідація об-
ласних територіальних управлінь і утворен-
ня нових міжрегіональних територіальних органів Держпраці:
Західне міжрегіональне управління Держпраці (Волинська, Рівненська, Львівська, 
Закарпатська області);
Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці (Тернопільська, Іва-
но-Франківська, Чернівецька області);
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці (Житомирська, Хмель-
ницька, Вінницька області);
Центральне міжрегіональне управління Держпраці (Чернігівська, Київська, Чер-
каська області, м. Київ);
Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці (Сумська, Полтавська, Хар-
ківська області);
Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці (Кіровоградська, Дніпро-
петровська, Запорізька області);
Південне міжрегіональне управління Держпраці (Одеська, Миколаївська, Херсон-
ська області).
Очікується, що це дозволить оптимізувати кількість адміністративного персоналу 
та вивільнити додаткові ресурси для збільшення ефективності роботи органу в 
цілому.
«Рішення уряду дозволить підвищити ефективність роботи служби та її прозорість. 
Зокрема, більше ресурсів будуть зосереджені на здійсненні безпосередніх функцій 
Держпраці з концентруванням інспекторського складу в залежності від оператив-
них завдань», – зазначив заступник міністра економіки Ігор Дядюра.
Він нагадав, що наразі в одному територіальному управлінні вже об’єднані Київ і 
Київська область, а також Луганська і Донецька області.
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ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації: «Детальний план території земельної ділян-
ки загальною площею 2,5 га в селі Крюківщина Бучанського району Київської області», розробленого на підставі рішення Вишневої міської ради Бучанського району Київської 

області від 09 грудня 2021 року № 1-01/ХІ8-27.
Детальний план території (далі ДПТ) розроблений з метою:

уточнення положень генерального плану с. Крюківщина (планувальної структури та  функціонального використання території); визначення містобудівних умов та обмежень; визначення потреб в установах та 
об’єктах обслуговування, місць їх розташування; визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо попереднього проведення інженерного забезпечення території; створення транспортної 
інфраструктури та розміщення місць паркування т/з, охорони та поліпшення навколишнього середовища та ін.
Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН - Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». 
Замовник: Виконавчий комітет Вишневої міської ради.
Розробник: Проектний інститут Служби безпеки України, м. Київ.
Ознайомитися з проектом ДПТ можливо в приміщенні Вишневої міської ради, за адресою: 08132, Київська обл., Бучанський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 29 та на офіційному веб сайті vyshneve-rada.gov.ua.
Відповідальна особа за забезпечення організації розгляду пропозицій: 
Черній В.П. - начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Вишневої міської ради. Тел. (04598) 5-15-93. 
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: 08132, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29 протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення: з «15» січня 2022 р. по «14» 
лютого 2022 р. включно. 
Громадські слухання (презентація) проекту містобудівної документації відбудеться за адресою: вул. Святошинська, 29, м. Вишневе, у приміщенні міської ради «25» січня 2022 р. о 12:00 год.

РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ
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Важливою пропозицією відповідальних політиків та експертного середовища є створення надійного механізму 
справедливого перерозподілу національного багатства України, а саме прийняття законодавства, яке б ство-
рювало в Україні рівні та справедливі умови для всіх громадян щодо користування тим самим національним 
багатством. 
Перший крок у цьому напрямку, треба сказати, все ж такі зробили -  Президент анонсував у своєму щорічному 
посланні до Верховної ради, проект так званого «Економічного паспорту українця», який, як на мене є лише пер-
шим кроком до формування в країні концепції, так званого Безумовного Базового доходу – це періодична виплата 
готівкового платежу, безумовно надана всім на індивідуальній основі. Концепція безумовного базового соціаль-
ного доходу (ББСД) повинна відповідати базовим потребам людей, тобто їхньої можливості купити собі їжу і одяг, 
заплатити за ЖКГ і транспорт, зібрати гроші на відпустку тощо. 

Економіка

Факти свідчать, що поступова деградація власного виробництва призвела до стрімкого заповнення внутрішньо-
го ринку імпортними товарами, і в результаті завоювання внутрішнього ринку іншими країнами, значно усклад-
нило умови для економічної модернізації. І це при тому, що Україна є однією з найбільших, за територією країн 
Європи та має достатньо власних природно-сировинних ресурсів і  високий рівень розвитку людського капіталу 
та надзвичайно багаті традиції в організації вітчизняного промислового і сільськогосподарського виробництва. 
Отже, що необхідно було б зробити аби відновити нашу економіку і повернути її на інтенсивні шляхи розвитку? 
Питання надзвичайно складне! Але без відповіді на нього всякі реформи втрачають свій конструктивний сенс. 
Така економічна модель є основною світовою тенденцією формування сучасного типу сталого економічного 
зростання в умовах постіндустріального суспільства. Перехід від сировинної та індустріальної економіки до так 
званої «інноваційної економіки», що базується на інтелектуальних ресурсах, високих технологіях та інформа-
ційних технологіях, ефективне використання та якісне покращення всіх виробничих факторів – ось, як кажуть 
альфа і омега економічних перетворень в Україні, які має проводити Уряд. Стійка тенденція до підвищення 
ролі освіти, знань та інновацій є характерною рисою прискореного розвитку будь-якої країни. У наших Східно- 
Європейських сусідів усе саме так і відбувалося – Польща, Чехія, країни Балтії, особливо Естонія, як наріжний 
камінь своїх економічних реформ, впроваджували нові знання, на основі яких створювали ефективні виробничі 
технології, які виробляли високоякісні продукти та водночас змінювали організацію управління виробництвом. 
Все це дало їм основну частину зростання продуктивності праці та ВВП. Водночас ці країни, контролювали 
процес створення нових технологій та ринків, на яких вони продавали ці нові промислові продукти, створені з 
використанням новітніх технологій.

Посилення Україною своїх позицій на світовому ринку без прискореного розвитку високотехнологічних та на-
укомістких галузей є обмеженим. Реалізація завдання швидкого зростання без структурних змін в економіці 
призводить до зниження конкурентоспроможності країни та її виключення з ринку високотехнологічної продук-
ції, що зрештою не дозволяє підвищити рівень життя населення та забезпечити безпеку населення і множить 
ту саму бідність про яку говорив вище. Інформаційні технології, комп’ютеризовані системи та високотехноло-
гічні виробництва є основними модулями інноваційної економіки. Вони радикально трансформують усі засоби 
отримання, обробки, передачі та виробництва інформації, радикально оптимізують інтелектуальну діяльність 
(наприклад, автоматизацію проектування та технологічної підготовки індустріального виробництва, автомати-
зований контроль над виробничими процесами у високотехнологічних галузях, автоматизацію фінансової та 
бухгалтерської звітності тощо), але для цього потрібно переглянути основні показники нашого держбюджету, 
де на освіту, науку та технічну модернізацію високотехнологічних українських підприємств виділені кошти, за 
які в принципі неможливо будувати цю саму інноваційну економіку. 

Що ми маємо на сьогодні - низька продуктивність інновацій помітно послаблює конкурентні позиції українських 
виробників на зарубіжних ринках. Обсяг відвантажених інноваційних товарів та наданих послуг – не грає сут-
тєвої ролі в українській економіці.
У структурі експорту вітчизняних товарів у цілому переважають товари, що не зазнали технологічних змін, таких 
як експорт сільгоспсировини, а частка інноваційних товарів, робіт та послуг становить 5,5% (з них 2,5% – нові 
продукти). Майже дві третини всієї інноваційної продукції, що все ж такі експортується, припадає на послуги 
українських ІТ – фахівців, винаходи та високотехнологічні галузі середнього рівня. Очевидно, що в Україні була 
закріплена модель системи відкритих інновацій, в якій фундаментальні та прикладні дослідження, що все ж такі 
фінансуються з бюджету, і згодом створені промислові зразки - комерціалізуються за межами нашої країни, а 
потім наш бізнес купує готові технологічні рішення у формі обладнання на Заході!  Відповідно, наша промис-
ловість, особливо високотехнологічні галузі, авіабудування, суднобудування, машинобудування, відстають від 
динаміки світового розвитку, а бюджетні кошти витрачаються на підтримку конкурентів, а в кращому разі – на 
загальне покращення світового ринку!
Формування такої моделі, що обмежує економічний розвиток країни, зумовлено кількома причинами. Насампе-
ред, більшість вітчизняних покупців уникають великих витрат на розробку нових технологій та видів продукції, 
обмежуючи себе покращенням існуючих виробничих потужностей. І, по-друге, у продажах за кордоном (че-
рез скорочення сектора прикладної розробки та нерозвиненості послуг з комерціалізації технологій) домінує 
«технологічна сировина», яка не привнесена в конкретні проекти та розробки та не захищена міжнародними 
патентами.
Це, якраз  і є результат недолугої та недалекоглядної промислової політики, де відсутнє стратегічне плануван-
ня та програмування, а державна політика в інноваційній сфері та у сфері інтелектуальної власності не систе-
матизована у якомусь зрозумілому комплексі документів, що стосуються розвитку різних напрямків розвитку 
держави. Плюс до усього практичне вдосконалення відповідного законодавства теж відбувається несистемно, 
без урахування програми Уряду… якої немає…

Епілог

Статус-кво, який ми бачимо  сьогодні, на жаль, говорить про те, що місце України у світовому 
розподілі суспільної праці, не відповідає її реальному потенціалу. Ми істотно відстаємо від тих 
же європейських країн і в технологічному плані й у розвиткові людського потенціалу. 
Але я виділив би кілька базових передумов, трендів, якщо так можна висловитись, що форму-
ють порядок денний технологічного розвитку - 2020-2030 років. 
Перший і, мабуть, найважливіший – це перехід до нової технологічної парадигми у рамках но-
вої промислової революції. «Індустрія 4.0» – це лише одна із складових такої трансформації, 
що стосується і медицини, і енергетичного сектору, і транспортного, і напрямків, пов’язаних з 
новими матеріалами та технологіями, а також з роботизацією та цифрофізацією. Це все мас-
штабні технологічні зміни, які на найближчі 10 років є квінтесенцією інновацій та відкриттів, які 
були зроблені, починаючи з середини минулого століття у різних секторах економіки та з різ-
ною швидкістю. Це, безперечно, фундаментальні та прикладні дослідження, на які ми здатні, і 
які ми можемо робити! Другий глобальний економічний тренд – це зміна ланцюжків створення 
доданої вартості. Тут, звичайно, важливу роль відіграє економіка спільного споживання, її 
ще називають «шеринг-економіка». Яка дозволяє пов’язувати продавців та покупців завдяки 
сучасним IT-технологіям. Безумовно, такі зміни доданої вартості відіграють на користь так 
званого креативного сегменту та креативної індустрії. Ми бачимо, як нові світові гравці, витіс-
няють «старожилів» ринку, які десятиліттями формували свій капітал та імідж по всьому світу, 
і нам українцям треба вчасно стрибнути на цей швидкий поїзд. Фундаментальні трансформа-
ції ланцюжків доданої вартості – це глобальний тренд, який неминуче позначиться на світових 
економіках, до складу яких входять як надсучасні бізнеси, так і ті, що ми маємо зараз. 
І третя передумова, полягає у появі неекономічних факторів, які істотно впливають на 
конкурентоспроможність бізнесу. Треба сказати, що та економіка, яку ми спостерігаємо на 
початку 2022 року вже не є економікою «чистого прибутку» без сентиментів. Ми бачимо, як 
неекономічні фактори, пов’язані з екологічно-дружньою та етичною поведінкою, виходять на 
перші місця по всьому світу. Наприклад, ще 2019 року близько 200 світових компаній заявили, 
що для них максимізація прибутку – це не головна мета, а основним завданням є служіння 
суспільству та задоволення його потреб. 
Усім нам успіхів у Новому 2022 році!
Олег Пустельник

ЮРИДИЧНА
ПІДТРИМКА

РЕКЛАМА
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Сі-Бриз-2022: прикордонники візьмуть 
участь у морській, сухопутній та авіацій-
ній компонентах

В Одесі пройшла початкова конференція з планування цьогорічного українсь-
ко-американського навчання «Сі-Бриз». Участь у конференції взяли представни-
ки силових структур країн-учасниць, в тому числі офіцери Державної прикордон-
ної служби України.  Планується, що українські прикордонники під час навчань 
Sea Breeze-2022 тренуватимуться діяти і взаємодіяти з представниками інших 
складових сил безпеки України, країн НАТО та партнерів Альянсу у морській, 
авіаційній та сухопутній компонентах.  Зокрема бійці однієї з прикордонних ко-
мендатур швидкого реагування Південного регіонального управління та мобіль-
ного підрозділу «Дозор» будуть задіяні у протидесантних та антисаботажних 
заходах під час навчань. Морська охорона цього року буде представлена 9-ма 
одиницями корабельно-катерного складу та відділами спеціальних дій всіх за-
гонів Морської охорони ДПСУ. Планується, що кораблі та катери Морської охоро-
ни у складі інтернаціональних та міжвідомчих тактичних груп здійснюватимуть 
контроль цивільного судноплавства, проводитимуть артилерійські стрільби, від-
працьовуватимуть дії в нападі та обороні, в тому числі протидиверсійну оборону 
корабля, заходи протиповітряної оборони. Учасники також братимуть участь у 
навчальних тренувальних операціях із рятування людей, пошуку судна-поруш-
ника та спільних оглядів з іноземними партнерами в рамках протидії незаконній 
міграції і ще до багатьох інших складових.
До тренувань на річковій ділянці, а цього року це буде не Дунай, а Дніпро – пла-
нується залучити сили Ізмаїльського загону Морської охорони.
Спецпризначенці Морської охорони традиційно братимуть участь у водолазному 
та протидиверсійному компонентах, де відпрацьовуватимуть весь спектр підго-
товки, від висадки з гелікоптера до виявлення небезпечних підводних об’єктів, їх 
підняття та знешкодження.
Нагадаємо, що кількість учасників і навчальних елементів Sea Breeze постійно 
зростає. Минулорічні навчання були наймасштабнішими за понад 20 років. У них 
брали участь 32 бойові кораблі, 40 літаків і п’ять тисяч особового складу з 17 
країн-членів НАТО, а також партнерів Альянсу. До участі у цьогорічному навчанні 
запрошення отримали більш ніж 60 країн та міжнародних організацій.

ЦВК затвердила Календарний план проміжних виборів народного депутата

У Календарному плані – перелік основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного 
депутата України 27 березня 2022 року в ОВО № 206 (Чернігівська область).
Відповідно до календаря виборчий процес розпочнеться 26 січня. Висування кандидатів у народні депутати України політич-
ними партіями триватиме до 14 лютого включно, шляхом самовисування – до 24 лютого включно. До цієї ж дати триватиме 
подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати. З наступного дня після прийняття Комісією рішення про 
реєстрацію кандидатів розпочнеться передвиборна агітація, яка триватиме до 24 години 25 березня. 26 березня – день тиші.
Голосування на виборчих дільницях відбудеться у неділю, 27 березня. Результати виборів Центральна виборча комісія вста-
новлюватиме до 11 квітня.
Ознайомитись із Календарним планом можна у додатку до відповідної постанови ЦВК.

Оприлюднено Кошторис проведення проміжних виборів народних депутатів 
України у 2022 році

Комісія затвердила Кошторис Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731020 «Проведення виборів народних 
депутатів України» на 2022 рік на загальну суму 34 млн 681,4 тис. гривень.
У ньому розраховано орієнтовний обсяг видатків для фінансування підготовки та проведення проміжних виборів народних 
депутатів України в трьох одномандатних виборчих округах.
Як повідомлялося раніше, Комісія вже призначила на 27 березня 2022 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО 
№ 206 (Чернігівська область).
Окрім того, затверджено Кошторис Центральної виборчої комісії за бюджетною програмою 6731050 «Функціонування Держав-
ного реєстру виборців» на 2022 рік на загальну суму 23 млн 914,4 тис. гривень.

ЦВК затвердила середні норми видатків територіальних і дільничних виборчих 
комісій на 2022 рік

Комісія затвердила середні норми видатків міських, районних у місті, селищних, сільських територіальних і дільничних вибор-
чих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів на 2022 рік.
Вказані норми необхідні територіальним виборчим комісіям для визначення обсягу видатків для проведення місцевих виборів, 
які виділяються з місцевого бюджету.

Визначено розмір грошової застави на повторних та проміжних місцевих вибо-
рах у 2022 році 

Комісія визначила, що розмір грошової застави у 2022 році для кандидата в депутати на проміжних виборах депутатів сіль-
ських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) становитиме 1 300 грн за кожного 
кандидата.
Також визначено, що розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, 
міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у період з 1 січня 
до 30 вересня 2022 року, становитиме 1 300 грн. А в період з 1 жовтня до 31 грудня 2022 року – 1 340 грн.
Окрім того, розмір грошової застави для кандидата на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю 
виборців до 75 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у період з 1 січня до 30 вересня 2022 року, становитиме 6 500 грн. 
А в період з 1 жовтня до 31 грудня 2022 року – 6 700 гривень.

Новини Центральної виборчої комісії
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Січневі вірші поета Євгенія Юхниці

Я тобі намалюю в застиглому січні
пелюстки фортепіанних рапсодій,

снігові естакади в наметі графічнім,
і нічну Фудзіяму в далекій Японії.
…Туберози, аро́ми княгині із Індій,

заховаю в садку під сорочкою,
де ти зможеш Венерою чути Юпітери

і качатися тактами досхочу.
***

Свою мелодію засніжену,
аранжирувальник-січень,

на партитури розкладає й веселіші
і часом - романтично-вулканічні.

І по дорозі незнайомі і солідні
тають на мить дітьми, і ковзають по льоді,

Дафлкот і пальта джентельментські однобортні
в  сніг одягаються, розхристані сьогодні…

***
Пушинки обгорнули пави-сосни,

Але струмочку – видну шибку залишили.
І гіллячко, як пити схоче, коси

Нахилить у бурчак в засніжених шапчинках.
…Тут сосни ввічливі вздовж рівчака незмерзлого

Поважно, дружньо розступилися, і дивляться:
Хто ж першим прокрадеться між снігів нанесених

За лунко й радісно цюркочими водицями?
...Струмочку в січні – видну шибку залишили...

***
Потопило у снігах ковзких - дахи.

В Україні - біломрійна ніжна повінь.
В ній, десь  гли́боко, життя, страхи́ й шляхи -

У м’якому, хоч й скрипучому, полоні.
...Дуб, ялиця, стишні, ззовні мовчазні.

Що ж під ковдрами снігів? – не видко, звідки...
Й на сметанному, здається, полотні

Ожеледиця, 
Йду не по стежці.
Шлях занесений,
Сніго-фортеці.
А до тво́їх юрт -
Через намети.
Побіжу, завмру:
…Слизьке́ лібрето.
Ожеледиця – 

На дво́рі зранку – віхола
 Молочна, невагома.
І очі мило бігають
По за́крутках знайомих,
…І колами  клубочить
Розсипчатою пудрою.
І віриш остато́чно
У зміни, хоч надумані.

Білий пух росте на гіллі 
догори.
А у нірках сплять аль-
пійські бабаки.
Щодва тижня прокида-
ються всі разом.
Й знову вмощуються на 
сухі матраци.
Їх шукають і лисички і 
вовки.


