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ПЕРСПЕКТИВИ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Пошук шляхів виходу економіки України з кризового стану та
забезпечення стійкого економічного зростання потребує визначення
впливу глобальних викликів світової економіки та виявлення її су-
часних тенденцій розвитку, які безперечно відчутно коригуватимуть
подальший розвиток національних економік. Тому дослідження
проблематики перспектив відновлювального економічного зростан-
ня України під впливом сучасних викликів світових економічних
криз та глобалізаційних ризиків є актуальним.

Затяжна світова економічна криза 2008 року загальмувала розвиток
країн світової економіки майже на 7 років. Лише в 2016 році з’явилися
ознаки поступового пожвавлення економічного розвитку. Світова еко-
номіки почала поступово виходити з глибокої рецесії. Найкращі пока-
зники економічного зростання демонструють США — 1,6 %, Велико-
британія – 2,0 % і країни Єврозони – 1,7, зокрема, Іспанія – 3,2 %.
Більш повільно зростають економіки країн Японія – 0,9 %, Канада —
1,3 %, а також країна Єврозони Франція – 1,3 %. Причинами зниження
темпів зростання для інших країн є широкий спектр факторів, почи-
наючи від падіння цін на світових ринках на енергоресурси, зокрема,
нафту та газ і закінчуючи швидким зростанням кредиту в попередні
роки та певною політичною, соціальною нестабільністю.

Проте, поступове пожвавлення за прогнозами Міжнародного ва-
лютного фонду розпочнеться у 2017 і 2018 роках. За прогнозами
експертів МВФ найбільшого прискорення темпів можуть досягти
економіки країн з новостворюваними ринками та країни, що розви-
ва-ються. Так, значне випередження у темпах росту обсягів вироб-
ництва демонструють країни з новостворюваними ринками. Зокре-
ма, темпи росту обсягів виробництва в країнах з розвинутою
економікою в 2015 році складали 4,1 %, у 2016 році також залиши-
лись на тому ж самому рівні 4,1 %. У країнах, що формуються і в
країнах, що розвиваються, в 2015–2016 роках продовжувалась спо-
стерігатися тенденція падіння темпів розвитку від 2,1 % до 1,6 % [1].
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Глобалізаційні процеси світової економіки за останні роки набу-
вають всеохоплюючого характеру і дозволяють стимулювати розви-
ток національних економік країн, що активно формують ринки і
розвиваються. Економіку України можна віднести до країн з ново-
створюваними ринками. Отже, порівняння аналогічних показників
можна проводити з країнами, що розвиваються і новостворюють ри-
нки. Аналіз темпів росту реального ВВП України, починаючи з 2011
року, демонструє стрімке падіння макроекономічного розвитку. Те-
нденція до економічного зростання проявилась тільки в 2016 році.
Так, у першому кварталі 2016 року цей показник склав усього 0,1 %,
у другому – 1,4 %, у четвертому кварталі він може скласти 1,8 %
(рис. 1).

4,1
5,5

0,2 0

‐6,6

‐9,8

0,1
1,4 2,0

‐15

‐10

‐5

0

5

10

%

Рис. 1. Темпи росту реального ВВП України
в 2010–2016 роках (у постійних цінах 2010 р.)

Джерело: побудовано автором на основі [2]

Оцінка впливу глобальних світових криз і спричинених ними ри-
зиків, на нашу думку, в Україні не стимулюватимуть її розвиток. За
попередніми оцінками ВВП України в 2016 році зросте лише на 1,8
% порівняно з темпами росту обсягів виробництва 4,1 % у країнах з
ринками, що формуються, зокрема, з європейськими країнами, що
розвиваються — 2,9 % і 6,7 % у Китаї. У перспективі для відновлен-
ня економічного зростання Україні варто поглиблювати міжнародну
торгівлю з європейськими країнами, що розвиваються та з Китаєм,
як потужним торговим партнером зовнішньоторговельної діяльності
України [3].
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Таким чином, оцінка стану розвитку економіки України виявила
вплив не лише викликів світових економічних криз, але й отримала
негативний кумулятивний ефект у вигляді зростання темпів інфляції
та падіння темпів розвитку впродовж 2011–2015 років. Тому, для за-
безпечення відновлювального макроекономічного зростання Украї-
ни в найближчій перспективі у 2017–2018 роках слід орієнтуватись
на світові тенденції економічного розвитку в цілому та аналогічних
країн з ринками, що формуються і країн, що розвиваються. За цих
умов економіка України відчує лише повільне відновлювальне зрос-
тання ВВП. Для пожвавлення економічного зростання Україні необ-
хідно активізувати її зовнішню торгівлю з європейськими країнами,
що розвиваються та нарощувати експорт у Китай, збільшувати інве-
стування в експортоорієнтованих секторах економіки, зберігати по-
мірну волатильність валютного курсу, проводити політику стрима-
ного пом’якшення грошового ринку, проводити структурні зміни в
зовнішньоекономічній діяльності та орієнтуватися виходити на нові
глобальні ринки.
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КОРУПЦІЯ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

Державно-приватне партнерство (ДПП) пропагується в різних
країнах у якості рішення для фінансування інфраструктурних проек-




