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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Розглядаючи розвиток країн, а саме стан розвитку в сфері еко-
номіки, в різних частинах світу можна дійти висновку, що ми зна-
ходимося в різних умовах, але економіки та фінансові системи на-
ших країн взаємопов’язані, адже глобалізація як сукупність явищ, 
підходів, заходів, методів перетворення ринків та країн на цілісну 
економічну, соціальну, політичну систему охопила весь світовий 
ринок. Її ефективне функціонування відбувається за умов визна-
чення та узгодження спільних інтересів держав, внаслідок аналізу 
і обґрунтування пріоритетів формування та напрямів погодження 
економічних інтересів держав [1].

Основними рисами сучасного економічного стану України є:
– значна заборгованість держави, окремих галузей і 

підприємств зарубіжним країнам;
– відставання сектору економіки, який виробляє товари, від 

сектору економіки, який їх споживає;
– паливно-енергетична залежність від Росії;
– надмірний контроль економіки з боку українського уряду, 

що має ефект придушення того її сектору, що виробляє товар;
– криміналізація стосунків між державним установами і 

бізнесом, розподілення між кланами найприбутковіших секторів 
економіки України;

– «відірваність» України від світової економіки [2].
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Вразливість економіки України до глобальних дисбалансів 
пояснюється тим, що сучасна економічна депресія є невід’ємною 
складовою кризи утвореного глобального світоустрою, західної 
цивілізації та міжцивілізаційних взаємодій.

Економічний розвиток України ускладнюється впливом сві-
тової фінансово-економічної кризи через зумовленість насампе-
ред серйозними внутрішніми причинами, котрі виходять за межі 
фінансових проблем, які переросли в економічний спад виробни-
цтва, зростання безробіття, зниження рівня життя широких верств 
населення.

Говорячи про подальший економічний розвиток України, по-
трібно сказати, що світова економіка увійшла в небезпечну нову 
фазу, що вимагає виняткової пильності, координації та готовності 
до рішучих дій — мова йдеться про так званий «фінансовий апока-
ліпсис світу». Свій ефект дасть те, що прийнято називати глобалі-
зацією, адже наша країна не стоїть осторонь від інших. Як тільки 
у інших держав виникнуть економічні проблеми через Сполучені 
Штати, вони різко скоротять покупки нашої продукції. До нас буде 
надходити менше коштів, почнуть скорочуватися виробництва, ро-
бочі місця, споживання тощо.

Аналізуючи прогнози більшості експертів, можна зробити ви-
сновок, що на світову економіку чекають вельми повільні темпи від-
новлення. МВФ в останньому огляді погіршив прогноз для світової 
економіки. Світова економічна депресія також не дає підстав очікува-
ти у 2013 р. значного економічного ефекту від набуття Україною член-
ства у локальних зонах вільної торгівлі — СНД та ЄС.

Досить велика ймовірність того, що найдинамічніше зроста-
тиме зовнішній попит на вітчизняну продукцію сільського госпо-
дарства та певних супутніх підгалузей (наприклад, засоби агро-
хімії). Тобто, в якості основного рушія зростання для економіки 
України слід розглядати внутрішній ринок на товари як споживчо-
го, так і інвестиційного призначення, й саме стимулювання цього 
попиту мало б складати головний зміст державної політики зрос-
тання. Та водночас посилення ролі внутрішнього ринку неможливе 
без суттєвої структурної перебудови ключових галузей економіки, 
які сьогодні є не лише експортоорієнтованими, але й не адекватни-
ми до потреб внутрішнього ринку.

Тож, об’єктивно обумовленою тенденцією стане посилення 
мобілізаційних «мотивів» української економіки, що полягатимуть 
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в цілеспрямованій державній політиці з консолідації фінансових 
ресурсів та переспрямування їх на цілі розвитку шляхом здійснен-
ня прямих бюджетних інвестицій; заохочення інвестиційної діяль-
ності, насамперед — великого бізнесу; консолідації розпорошено-
го фінансового потенціалу — коштів населення, дрібного бізнесу; 
раціоналізації використання активів комерційних банків; «переза-
вантаження» експортного чинника через оволодіння новими важе-
лями конкурентоспроможності на нових ринках.

Вищесказане дозволяє зробити висновок, що необхідною 
умовою подолання наслідків економічної депресії і стабілізації 
економічного розвитку України є розробка стратегії модернізації з 
чітким висвітленням цілей і способів їх досягнення.

Тож, головним завданням поточного періоду є надання керова-
ності економічним реформам та створення соціально-орієнтованої 
ринкової економіки на базі відродження та прискореного розвитку 
перспективних секторів власного вітчизняного виробництва, моделю-
вання його за критерієм оцінки приросту економічного ефекту [3].
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Конституція України визначає нашу державу, як «соціальну», 
що свідчить про наявність у держави зобов’язань відносно пріори-
тетів соціально-економічного розвитку. Відносно невеликий тер-
мін розвитку України, як самостійної держави, не дозволив сфор-
мувати високоефективну політичну та економічну системи.


