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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

Економічне зростання є необхідною умовою вирішення біль-
шості соціально-економічних проблем.

На сучасному етапі економічному зростанню в Україні зава-
жає наявність проблем та труднощів, які мають як об’єктивний, так 
і суб’єктивний характер. До них можна віднести: залежність еко-
номічного зростання від експорту сировини; неефективна структу-
ра економіки країни; політична нестабільність; необхідність визна-
чення обмеженого кола важливіших пріоритетів економічного та 
соціального розвитку; вимушена реалізація політики енергозбере-
ження тощо. Останні два роки світова фінансова криза загострила 
внутрішні економічні проблеми країни [1].

В умовах обмежених обсягів бюджетних коштів, що харак-
терно для країн в умовах сучасної фінансової кризи, вирішити всі 
проблеми, наявні в економіці, сфері соціального забезпечення та 
досягти розвитку практично неможливо. Саме тому нашій державі 
необхідно визначитися з обмеженим колом пріоритетів економіч-
ного та соціального розвитку. Незважаючи на те, що це питання 
достатньо часто підіймається і серед економістів, і серед політиків, 
кількість таких пріоритетів сягає десятків, самі пріоритети постій-
но змінюються залежно від того чи іншого уряду, тієї чи іншої по-
літичної ситуації.

У результаті сьогодні існує понад 400 державних цільових 
програм, які мають приблизно однаковий рівень пріоритетності. 
Фінансування цих програм здійснюється у неповному обсягу, що 
не дозволяє досягти поставлених завдань.

Отже, слід здійснювати вибір пріоритетних завдань, які ви-
магають першочергової уваги, а також чітко сформулювати цілі та 
механізми реалізації, критерії досягнення результатів, принципи 
фінансового забезпечення [2].

Пріоритетним напрямком розвитку економіки України, на 
думку значної кількості економістів, є формування та ефективне 
функціонування в Україні інвестиційно-інноваційної моделі еко-
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номічного зростання. Ця модель надасть можливість забезпечити 
стійке економічне зростання, збільшення експорту обробних га-
лузей промисловості, переходу до технологій працезбереження та 
енергозбереження, розвитку інтелектуального потенціалу країни. 
Тільки в цьому випадку економічне зростання буде мати якісно но-
вий довгостроковий характер, націлений на підвищення рівня та 
якості життя населення. Але цей процес зіштовхується з низкою 
проблем, більшість яких є підпорядкованими до загальних про-
блем економічного зростання. Мова йде про відсутність достатніх 
власних коштів, недостатнє державне фінансування інноваційно-
інвестиційних проектів, нерозвиненість інноваційної інфраструк-
тури, проблеми законодавчого регулювання [3].

Для досягнення стійкого економічного зростання в Україні 
потрібно поєднати інвестиційну та інноваційну діяльність, оскіль-
ки інвестиційна діяльність не завжди передбачає інноваційну, а для 
стійкого інноваційного розвитку обов’язково потрібні інвестиції. 
У сфері інвестиційної політики треба зосередитись на забезпе-
ченні інвестиційної активності національних суб’єктів у середині 
держави за рахунок внутрішніх джерел інвестування, створенні 
сприятливого інвестиційного клімату для іноземного капіталу, по-
клавши на державу функції гаранта стабільності інвестиційного 
клімату, а також запровадженні ефективного використання інвес-
тиційних ресурсів. У сфері інноваційної політики державі необ-
хідно запровадити сприятливу систему фінансово-кредитних і по-
даткових інструментів для збільшення фінансування та розвитку 
науково-технічної сфери, інтелектуального потенціалу та розвитку 
підприємництва як одного з елементів національної інноваційної 
системи; прискорити розвиток і покращити функціонування інно-
ваційної інфраструктури, розробити ефективну систему страху-
вання інноваційних ризиків, створити заходи для вдосконалення 
захисту та використання інтелектуальної власності [4].

Необхідними є пришвидшена розбудова національної іннова-
ційної системи на основі довгострокових технологічних прогнозів, 
посилення ролі держави в комерціалізації базисних інновацій, дер-
жавне стимулювання інноваційної активності бізнесу, створення в 
країні першокласних університетів світового рівня тощо. Щоб ре-
алізувати ці напрями інноваційного розвитку, необхідно за актив-
ної підтримки держави провести суттєві зміни господарського ме-
ханізму національної економічної системи в цілому, у тому числі: 
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модернізувати матеріально-технічну базу виробництва, здійснити 
прогресивну структурну перебудову національної економіки з прі-
оритетом на створення і розбудову п’ятого і шостого технологіч-
них укладів, забезпечити розвиток людського капіталу, створити 
потужну систему фінансування інноваційної діяльності.
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СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Головним національним інтересом є сталий розвиток еконо-
міки та добробут громадян України. Забезпечення національних 
інтересів та економічної безпеки — найважливіші функції держа-
ви, реалізація яких покликана посилювати позиції в міжнародному 
співтоваристві.

Найгостріші проблеми сьогодення у сфері забезпечення на-
ціональної безпеки взагалі і економічної зокрема були визначені у 
минулорічному Посиланні Президента України до Верховної Ради 
України. Серед них: суттєве посилення фінансової безпеки; досяг-
нення реального економічного зростання та утворення ефективної 
системи соціального захисту населення; посилення працересурс-
ної безпеки створення надійних гарантій техногенної, екологічної 
та технологічної безпеки; посилення енергетичної безпеки; по-
глиблення інтеграційних взаємовідносин; підвищення рівня кон-


