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СТАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

На сьогоднішній день в Україні проблема темпів економічного 
розвитку є актуальною темою дослідження науковців, так як від вирішення 
проблеми економічного зростання залежить створення відповідних основ 
соціально-економічного прогресу суспільства, перспектив зростання 
національного багатства та добробуту кожної людини. Тому досягнення 
стійкого економічного зростання є ключовим елементом стратегії розвитку 
української економіки, загальним орієнтиром економічної політики 
держави. 

В контексті сьогодення в України надзвичайно багато проблем які в 
цілому сповільнюють економічний розвиток країни. Серед них боргові 
проблеми Єврозони, збитковість світової банківської системи призводять 
до скорочення кредитування, що, в свою чергу, обмежує інвестиційну 
активність, динаміку в будівельній галузі та світовий попит на метал. 
Спостерігаються всі передумови для девальвації гривні, курс якої НБУ 
утримує поки що адміністративними методами. Зростання експортних 
доходів в Україні стимулює попит на імпорт (зокрема, на газ та інші 
енергоносії), тому навіть сприятлива ситуація на експортних ринках здатна 
спровокувати погіршення платіжного балансу. 

Інвестиційна привабливість української економіки невисока. Це 
підтверджують незначні обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну – 
на рівні близько 5 млрд. доларів США, що вдвічі менше, ніж до кризи. У 
2011 р. зафіксовано стрибок капітальних інвестицій (до 259932 млн. грн.), 
проте, як зауважують аналітики, у світлі зменшення прибутковості та 
доступності кредитів у 2012 р. таку динаміку не втримати. 

Хоча уряд здійснює певні заходи направленні на оздоровлення 
економіки такі як програма економічних реформ на 2010–2014 рр. 
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава» [2] з поетапним планом дій на кожен рік за 21 напрямком. Проте, 
на даному етапі економічні реформи не знижують ризиків ведення бізнесу 
в Україні. За привабливістю ведення бізнесової діяльності Україна зайняла 
128 місце у світі, за легкістю сплати податків – 152 місце серед 155 країн, а 
за рівнем економічної свободи – 103 місце [4]. 

Згідно мікромоделі цінового стимулювання, у випадку дорожнечі 
одного з факторів виробництва ставку роблять на інший. Тобто, при 
дорожнечі капіталу, перевага надається його працемісткому варіанту. На 
початку 90-х років частка оплати праці у собівартості продукції в Україні 
становила в середньому 33 %, на сучасному етапі – не більше 10–12 % ще 
й із значним міжгалузевим дисонансом показника (у сільському 
господарстві цей показник становить 7 %, у металургії у деякі періоди 
менше 1 %) [5]. 

Як свідчать цифри швидкого кількісного зрушення економіка 



України не матиме, поки не будуть вжиті відповідні заходи оздоровлення 
економіки. Проблему економічного зростання можна вирішити 
наступними методами. По-перше створити сприятливий інвестиційний 
клімат в Україні для іноземних інвесторів. Зокрема удосконалити 
законодавство з приводу власності. По-друге, здійснити реформування в 
ланках: держбюджету, державних цільових фондів, державних корпорацій, 
державних установ у банківській сфері. По-третє, оптимізувати державну 
боргову політику. Здійснивши заходи спрямовані на збільшення валового 
нагромадження капіталу та збільшенням чистого експорту. По-четверте, 
активізувати підтримку сільського господарства, а саме вжиття реальних 
заходів для відродження села, яке повинно стати основою національного 
відродження та сприяти просування продуктів аграрного сектору на 
світовий ринок, завоювання відповідних ніш агропродукції на світовому 
ринку. 

Всі вище перелічені загоди забезпечать ефективний розвиток 
економіки України, збільшать її конкурентоспроможність на світовій арені 
а також підвищать кількісні показники економічного зростання в цілому. 
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