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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Проблеми економічного зростання особливо гостро поста-
ли перед людством у XX ст., але це не означає, що вони нікого не 
хвилювали раніше. Уперше про економічне зростання заговорили 
меркантилісти, а більш-менш предметно цю проблему поставив 
фізіократ Ф. Кене. Протягом останніх десятиліть однією з найваж-
ливіших довгострокових цілей економічної політики уряду будь-
якої країни є стимулювання економічного зростання, підтримка 
його темпів на стабільному та оптимальному рівні. Усе це вимагає 
чіткого уявлення про економічне зростання, фактори його стиму-
лювання і стримування.

Останні два роки економічного зростання в Україні виявили-
ся дещо успішними завдяки економічній політиці: курсу уряду на 
заборону бартерних розрахунків та взаємозаліків, реформуванню 
сфери державних фінансів, змінам у податковій системі, грошово-
кредитній та фінансово-валютній політиці, упорядкуванню енер-
гетичної сфери. Увесь цей перелік чинників суттєво вплинув на 
позитивні економічні зрушення.

Те, чи закріпляться ці позитивні зрушення в економіці, чи ста-
не тенденція до економічного зростання стабільною, багато в чому 
залежить від подальшої політики держави, від координованості 
зусиль влади. Законодавчі, організаційні заходи, спрямовані на по-
ліпшення умов для розвитку виробництва повинні проводитись у 
взаємодії. Врешті, час уже відійти від практики вирішення окре-
мих державних проблем ізольовано одна від одної. Так, прикладом 
неузгодженості та некерованості у сфері інвестиційної політики 
останніх років можна вважати наявність семи державних інститу-
цій (Українська державна кредитно-інвестиційна компанія; Націо-



нальне агентство України з реконструкції та розвитку; Державний 
інвестиційно-кліринговий комітет; Палата незалежних експертів 
з питань інвестицій; Консультативна рада з питань іноземних ін-
вестицій в Україну; Валютно-кредитна рада Кабінету Міністрів 
України; Координаційна рада з питань інвестиційно-клірингового 
співробітництва), на яких покладені обов’язки безпосереднього 
залучення іноземних інвестицій в Україну. Чи можна взагалі гово-
рити про успіхи в цьому напрямку, коли країна, за міжнародними 
рейтингами, не займає місця навіть у першій сотні інвестиційно 
привабливих країн світу [2, С. 137-138].

Розвиток економіки України у майбутньому значною мірою 
залежить від розвитку економічної ситуації у світі. Таким чином, 
прогнозуючи розвиток української економіки, потрібно відштовху-
ватися саме від світових тенденцій.

Виділяють такі шляхи вирішення проблеми економічного 
зростання в Україні:

1. Створення регіональних центрів з інформаційної, фінансо-
вої підтримки малого бізнесу та його правового супроводження.

Одним з обов’язкових напрямків діяльності подібних центрів 
має стати допомога у підготовці управлінського персоналу для но-
востворених підприємницьких структур та їхнє правове супрово-
дження протягом одного-двох років.

2. Активізація діяльності місцевих органів самоврядування 
на ринку запозичень — випуск облігацій місцевих позик, інших 
цінних паперів.

Актуальним для України є те, що зусилля місцевих органів 
управ ління можуть компенсувати чи послабити вплив недоліків 
загальнодержавного регулювання залучення інвестицій, загально-
го несприятливого інвестиційного клімату, наступні заходи щодо 
поліпшення якого можуть відбуватися саме на рівні органів само-
управління.

3. Створення комунальних інвестиційних банків з напрямка-
ми діяльності — інвестування проектів розбудови економічної та 
соціальної інфраструктури. Такі проекти здатні здешевити вартість 
транспортних, комунікаційних послуг, вартості енергоресурсів 
і сприяти здешевленню продукції та послуг, які виробляються у 
підприємництві, інвестування проектів малого бізнесу, перспек-
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тивних з економічної точки зору та таких, що розглядатимуться як 
пріоритетні завдання економічного розвитку регіонів [1, С. 47-49].

4. До активу можливостей місцевих органів управління мож-
на віднести розробку програм з розвитку регіонів з визначенням 
пріоритетних галузей і підприємств та заходи стимулювання інвес-
торів. Така програма має враховувати науковий потенціал регіону, 
структуру промисловості, соціальну структуру населення регіону, 
його географічне становище.

За результатами створеної програми слід вести пошук інвес-
торів, розвиваючи зовнішні зв’язки регіону з іншими регіонами 
держави на рівні підприємств, фінансових компаній, регіональної 
влади, центральної влади; а також з регіонами та підприємствами 
інших країн.

Від взаєморозуміння та взаємодій двох рівнів влади — дер-
жавної та місцевої — багато в чому залежить економічне майбутнє 
нашої країни [3, С. 188-197].

Таким чином, з урахуванням сучасного макроекономічно-
го стану очевидна необхідність розроблення нового підходу до 
розв’язання проблем економічного зростання в Україні. Цей підхід 
повинен поєднувати у собі заходи грошово-кредитного регулюван-
ня і політику розвитку виробництва із залученням усіх можливих 
фінансових ресурсів.

Одним із найважливіших завдань, яке безпосередньо пов’я-
зане з перспективами подальшого зростання, є інвестиційна під-
тримка галузей, котрі виробляють високотехнологічну продукцію. 
Світові прогнози виділяють такі найперспективніші інноваційні 
галузі: інформатика, сфера комунікацій і ресурсозбереження. Саме 
розвиток цих напрямів дасть змогу сформувати велику хвилю в 
економіці України на найближчі 50-60 років.
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