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Розвиток кооперації сприяє створенню організаційно-правового захисту
інтересів дрібних товаровиробників, а також підвищенню ефективності
діяльності за рахунок сумісної реалізації різних бізнес-процесів, в тому числі у
сфері впровадження інноваційних розробок. Саме інновації дають змогу
забезпечити динамічний та ефективний розвиток кооперативних підприємств.
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THE IMPACT OF URBANIZATION ON THE CITIES’ COMPETITION
IN THE GLOBAL SPACE
There is an increasing role of cities in the world economy in the third
millennium. Growing urbanization has led to more and more obvious competition of
cities for people, investment, technology and other resources. Now the
competitiveness of countries and regions is directly dependent on the competitiveness
of their cities.
Today, the city gradually becomes an independent entity in competitive
processes at all levels. Understanding the essence of competition between cities,
mastering the methods of its assessment and managing the competitiveness of cities
is becoming increasingly relevant for state authorities and local self-government.
According to the UN, most of the world's population is now around four billion
people living in cities. According to forecasts by 2050, the cities will be six billion
people.
The importance of controlling the processes of urbanization is confirmed by the
creation and operation of such United Nations special programs as UN-Habitat [1].
According to forecasts, the city's researchers will consume about 70% of the
world's energy, and as a result, the resource intensity and the scale of the challenges
faced by cities are phenomenal. It is necessary to implement solutions that improve
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the viability of cities, while reducing the consumption of resources. There is a
demand for a reasonable safe and sustainable transformation of urban space and
economy. Technological transformation is one of the options governments can use to
minimize many of the risks and challenges of our time. In particular, local authorities
are now aiming for successful e-government, such as community-based learning,
citizen engagement, access to high-speed Internet, and the adoption and
implementation of a philosophy of openness in government. Municipalities that
understand the importance of urban competition are already working on the
development of road maps for urban smart metropolitan infrastructure to use and
integrate modern technologies to create real economic benefits and opportunities [2].
The World Economic Forum's report, The Global Risks Report 2018, highlights
the growing urbanization identified by experts on the map of the relationship of risks
and trends [3].
The interest and promise of research in the direction of urban development is of
interest to global business research organizations such as McKinsey, Ernst & Young,
Gartner, PricewaterhouseCoopers, and others.
Thus, the McKinsey Global Institute (MGI, a division of McKinsey &
Company, an international auditing and consulting firm) published the report Urban
World: Mapping the Economic Power City, which outlines the prospects for
economic, social and demographic development of the world's cities to 2025.
The report, McKinsey Global Institute, Urban world: Cities and the rise of the
consuming class, states that cities have long been the economic drivers of the world
economy, but today their speed and scale are unprecedented. With the combination of
consumption and investment by 2025, the world's largest cities will make up to $ 30
trillion a year in the global economy. Understanding cities and their demographic
changes is crucial for preparing for challenges arising from increased demand for
natural resources (such as water and electricity), as well as capital for investment in
new housing, office space, traffic capacity, etc. [4].
At the same time, a number of global challenges have emerged in the context of
urban development, which include, in particular, globalization; the scale and
problems of urbanization; challenges of sustainable urban development; global
climate change and natural disasters; the rapid growth of the urban population and
global migration flows; Challenges of global specialization, competition and
cooperation of cities; development of modern technologies and means of
communication, etc.
Well-managed urbanization in the economic space of the regions brings more
benefits than minuses. The proximity and diversity of people can stimulate
innovation and create new jobs, linkages between cities historically form the basis of
global trade, and by reducing the need for transport, the economy becomes more
environmentally friendly.
But at the same time, as the authors of the report of the Davos forum "The Risks
of Rapid and Unplanned Urbanization in Developing Countries" point out, the
process of urbanization requires additional investment, first of all, in improving the
quality of urban infrastructure. Infrastructure development does not always keep up
with the expansion of cities. According to the Organization for Economic
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Cooperation and Development, the costs of providing the global infrastructure for
electricity, road and rail transport by 2030 should amount to $ 71 trillion - about 3.5%
of global GDP. Most of these investments are needed by emerging economies [3].
As the urbanization process continues to gain momentum, power will
increasingly be concentrated in cities. This power, from economic to social, not only
makes the city a center of gravity, but also provides more opportunities for finding
practical solutions to solve the most pressing problems. An example of this global
trend may be Ukraine's chosen decentralization course. At the moment, indeed, many
observers and organizations focus on cities and the links between them, rather than
focusing on the national level. The strength of institutions at the city level in their
ability to be flexible, innovative and dynamic, as well as the ability to effectively
engage multiple stakeholders. All this will largely determine whether the urbanization
of the world is more sustainable or more vulnerable to global risks.
In general, the analysis of the world agenda suggests that today cities do not
compete exclusively within a region or country, we can now speak of global, global
competition of cities and the growing role of modern technologies in their
competitiveness.
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АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
В умовах міжнародних економічних відносин перед вітчизняними
підприємствами гостро постала проблема оновлення, реконструкції та
модернізації виробництва, а, отже, необхідності активізації інвестиційної
діяльності. Інвестиції є одним із вирішальних засобів забезпечення
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