Пропозиції (синім) від ГО «Жіноча Професійна ліга» (Ліга) www.lpw.org.ua \lpw.network@gmail.com (Олена Лазоренко) , Київ, (обговорення МЕРТ
18.08.2016) до
Матеріалів доопрацьовані за результатами наради в Мінекономрозвитку 18 серпня 2016 року
«Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх»
(формулювання цілі, завдань, індикаторів та показників)
Ціль 8. Сприяння
поступальному,
всеохоплюючому
та сталому
економічному
зростанню, повній
і продуктивній
зайнятості та
гідній праці для
всіх

Ціль 8. Сприяння
поступальному,
всеохоплюючому
та сталому
економічному
зростанню, повній і
продуктивній
зайнятості та
гідній праці для
всіх
8.1.Забезпечити стійке щорічне Темп приросту ВВП,%
зростання
валового
внутрішнього
продукту
шляхом
запровадження
інструментів стимулювання 4-5
видів економічної діяльності,
які відповідають щонайменше
двом критеріям: мають високу Рівень зайнятості, %
додану вартість, експортний
потенціалу та є інноваційними,
а також
підвищити частку
ВНОК
у
ВВП,
рівень
зайнятості
населення
та
продуктивної праці.
Частка ВНОК у ВВП, %:
Держстат
Раз на рік.
Рівень інноваційної
активності, %
Держстат за
методологією Євростату

Зростання ВВП у середньому на рівні не менше:
2016-2020 рр. – ( +4%);
2021-2025 рр. – (+7%);
2026-2030 рр. – (+6%);
Довідково: 2015 р. – (−9,9%).
Рівень зайнятості: (розподілити за статтю)
2015 р. – 56,7%;
2020 р. – 60,0%;
2025 р. – 62%;
2030 р. – 65%.
Частка ВНОК у ВВП не нижче, %:
2015 – 13,3%;
2020 – 23%;
2025 – 28%;
2030 – 22%.
Рівень інноваційної активності, %:
2012 -2014 (середня) – 14,6%
2018-2020 – 20%
2025 – 25%

Раз на три роки
8.2. Сприяти зміні структури Держстат, ДФС
експорту у бік зростання
продукції та послуг з високою Раз на рік.
часткою
доданої
вартості,
забезпечивши
програми
підтримки експорту та ринки
збуту для такої продукції та
послуг

8.3. Створити інституційні та Кількість зайнятих
фінансові можливості
для працівників малих
самореалізації
потенціалу підприємств
економічно активної частини
населення
та
розвитку
креативної економіки

2030 – 27%
Частка товарів групи «Машини та обладнан-ня» (згідно з
УКТЗЕД) у загальн. експорті:
2015 р. – 10%;
2020 р. – 12%;
2025 р. – 15%;
2030 р. – 20%.
Довідково: у ЄС – 42%.
Частка ВДВ у ВВП за видом економічної діяльності
«Інформація та телекомунікації»: 2015 р. – 3,8%;
2020 р. – 4,2%;
2025 р. – 4,6%;
2030 р. – 5,0%.
Збільшити кількість зайнятих працівників малих
підприємств, млн. осіб:
2015 (оцінка) – 1,5;
2020 – 2,2;
2025 – 3,5;
2030 – 4,0.

Кількість зайнятих
працівників фізичних
осіб-суб`єктів малого
підприємництва (МП)

Довести кількість зайнятих працівників фізичних осібсуб`єктів МП, млн. осіб:
2015 (оцінка) – 2,4 (2014 звіт – 2,428);
2020 – 2,8;
2025 – 4,0;
2030 – 4,6.

Пропорція розподілу
ВДВ підприємств за їх
розмірами

Досягти таких пропорцій у розподілі ВДВ підприємств в
залежності від їх розміру,%:
великі / середні / малі
2013 (Держстат*) 38 / 46 / 15
2020
36 / 47 / 17
2025
32 / 48 / 20
2030
30 / 50 / 20
* ОЕСР Индекс экономической политики в сфере МСП.
Страны Восточного партнерства 2016

Держстат, ДФС
Раз на рік.
Індикатор:

Показники секторів
культурних і

Держстат повинен надати індикатор по неформальній
зайнятості

креативних індустрій
як форм
підприємництва у сфері
культури, в якій
виробляється
інтелектуалоємний
продукт.

Учасник засідання (Лазоренко Олена , Ліга\ІФ НАНУ1)
обіцяла надати дослідження ООН по креативній
економіці для визначення індикаторів та критеріїв
Показниками експорту\ імпорту креативної економіки
(включає сектори культурних і креативних індустрій в
України)
2008 рік - Україна
Експорт 553 млн. дол США
Імпорт 1,170 млн. дол. США
Джерело: 2010 United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD)and UNDP report, стор.306-307
http://unctad.org/en/Pages/DITC/CreativeEconomy/CreativeEconomy.aspx
За показниками : внесок у ВВП, скільки людей
працевлаштовані, який рівень зайнятості, яка кількість
компаній у 2016
Джерела: Дослідження Програми ЄС Східного
партнерства «Культура та креативність»
Потрібно звертатися до Проекту напряму,
Див. https://www.culturepartnership.eu/
Джерела: ЮНЕСКО систему показників – Culture for
Development Indicators
Прим. В ЄС загалом 4,5% ВВП дає культурний і
креативний сектор, більше 8 млн людей працюють у
цьому секторі.

8.4. Забезпечити перехід від
екстенсивної до інтенсивної

Темп приросту
продуктивності ОФ

Забезпечити темп приросту ОФ,%:
2015 – «мінус» 12%

Див. щодо визначення поняття «креативна економіка» та коротко про вітчизняних реаліях у цій царині Lazorenko, Olena (2016). Creative Social Actions as Innovative Tool:
Ukrainian example// ACT | UJ Arts and Culture, Creative Conference, University of Johannesburg in South Africa, 8 February. Available from
http://www.creativeconference.co.za/papers/ &
https://www.academia.edu/22307757/Olena_Lazorenko_2016_._Creative_Social_Actions_as_Innovative_Tool_Ukrainian_example;
Lazorenko, Olena (2015). Creative Social Action Devoted to Trends in Business and Adult Learning in Kyiv. Available from https://www.linkedin.com/pulse/creative-social-actiondevoted-trends-business-adult-kyiv-lazorenko?trk=prof-post
Додати показники по креативній економіці, адже на додаток до свого економічного зиску, креативна економіка генерує також нематеріальну цінність, яка значно впливає на
всеосяжний та сталий розвиток суспільства. Джерела: The United Nations Creative Economy Report 2013 Special Edition
1

моделі розвитку за критеріями
ефективності використання
факторів виробництва:
основного капіталу, праці та
ресурсів шляхом
диверсифікації, технічної
модернізації та інноваційної
діяльності

2016-2020 – середній приріст – 3,2%;
2021-2025 – середній приріст – 3,2%;
2026-2030 – середній приріст – 6,0%;
Темп приросту
продуктивності праці ПП

Забезпечити темп приросту ПП,%:
2015 – «мінус» 1%
2016-2020 – середній приріст – 4,6%;
2021-2025 – середній приріст – 3,6%;
2026-2030 – середній приріст – 5,8%.

Коефіцієнт
матеріалоємності

Забезпечити зниження матеріалоємності (в серед. за
період):
2015 (оцінка) – 0,97;
2016-2020 – 1,08;
2021-2025 – 1,02;
2026-2030 – 0,95.

Матеріальна
продуктивність ВВП,
дол. США /кг*

Забезпечити підвищення матеріальної продуктивності
ВВП (методика ОЕСР-ЄС)
2010 −0,84 дол. США/кг
2030 min – 0,9 дол. США/кг
2030 max – 1,13 дол. США/кг

Держстат,
Раз на рік

* ВВП у пост. цінах 2005 р
Пропонувалося подумати над доповненням завдання
індикатором, який би відображав взаємозв’язок між
ростом економіки та екологічним станом

8.5. Зміцнювати спроможність
національних фінансових
установ заохочувати і
розширювати доступ для всіх
підприємств і громадян до
страхових, фінансових,
банківських послуг, у тому
числі до доступних кредитів
Створити на державному рівні
нові фінансові установи , що
надаватимуть фінансові

Рівень середньозважених
відсоткових ставок за
кредитами

Рівень середньозважених відсоткових ставок за
кредитами комерційних банків:
2015 р. – 20%;
2020 р. – __%;
2025 р. – __%;
2030 р. – ___%.

Кількість підприємств,
які скористалися
послугами

Збільшити кількість підприємств, які скористалися
фінансовими, страховими та банківськими послугами
(отримали кредити) до:
2020 р. – у 2 рази;

послуги на основі проектного
фінансування визначеним
державою пріоритетам
(драйверам) росту
АБО пропозиція Гришкевич О.
замість абзацу 2:

2025 р. – у 3 рази;
2030 р. – у 5 разів.
Кількість банкоматів на
1000 жителів (цей
індикатор пропонувалося
на нараді)

Створення фінансового
механізму на державному рівні,
що сприятиме наданню
фінансових послуг на основі
проектного фінансування
визначеним державою
пріоритетам (драйверам) росту
8.6. Забезпечити розробку і
реалізацію стратегій місцевого
розвитку, спрямованих на
економічне зростання,
створення робочих місць,
розвиток туризму, місцевої
культури і виробництво
місцевої продукції
8.7. Гідна праця
8.8. Викорінення примусової
праці, трудові права

НБУ, Держфінпослуг
Раз на рік
Місцеві органи влади

Довести кількість банкоматів на 1000 жителів
до:
2015 р. −_______;
2020 р. – _______;
2025 р. – _______;
2030 р. – _______.

До 2017 року розробити, оновити та впровадити 25
стратегій місцевого розвитку, які базуються на
стратегіях розвитку об’єднаних територіальних громад
(пропозиція прозвучала на нараді)

Завдання, індикатори та критерії нададуть представники Інституту демографії

