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ВСТУП (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
У сучасній вітчизняній економічній літературі ви-

словлюється глибоке занепокоєння з приводу перспектив
економічного розвитку України в глобальній економічній
системі [1]. Це пов'язано з тим, що економічне зростання
кожної держави характеризується не лише масштабом, а й
певною структурою. Сталість економічного зростання є важ-
ливою характеристикою розвитку країни, яка залежить не
лише від кон'юнктури глобальних ринків, а й від структур-
них характеристик економіки.

В Україні сформувалася структура економіки зі
значними секторальними диспропорціями. Серед струк-
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турних диспропорцій національної економіки, що носять
системний характер і мають визначальний вплив на її по-
дальший розвиток, варто виокремити глибоку деформа-
цію структури суспільного капіталу та умов його відтво-
рення. За висновком науковців Національного інституту
стратегічних досліджень "передумови стійкого еконо-
мічного розвитку країни у першу чергу визначаються
пропорціями між споживчими витратами та інвестуван-
ням економіки, а також пропорціями розподілу наявних
доходів між інституційними секторами економіки, обся-
гами та способом використання зовнішніх інвестицій" [2,
с. 4].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми та перспективи су-
часного стану національної еконо-
міки України постійно перебувають
у центрі уваги вітчизняних вче-
них-економіст ів.  Серед яких:
В.М. Геєць, Л.В. Шинкарук, Т.І. Ар-
тьомова [1], А.П. Павлюк, Д.С. По-
кришка, Я.В. Белінська, Я.А. Жалі-
ло [2].

За усієї наукової вагомості та
практичної значимості згаданих досліджень не всі питан-
ня цієї багатогранної проблеми знайшли своє вирішення.
У наукових дослідженнях недостатньо виразно визначе-
но концептуально-методологічні сучасного стану націо-
нальної економіки Україні та методичні питання його по-
кращення в умовах глобальної економічної кризи. Най-
новіші дослідження недостатньо охоплюють аналіз бага-
тьох невирішених економічних проблем мікро- та макро-
рівня, котрі постали перед Україною на сучасному етапі
та ускладнюють її інтеграцію у європейську економічну
спільноту. Ці проблеми потребують вдосконалення ме-
ханізмів їх подолання та розробки відповідного методо-
логічного підгрунтя та інформаційно-методичного забез-
печення.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Метою даної публікації є дослідження особливостей на-

ціональної економіки України як системного об'єкту інозем-
ного інвестування в сучасних умовах світової фінансово-еко-
номічної кризи та обгрунтування напрямів проведення струк-
турної модернізації економіки України за допомогою іно-
земних інвестицій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Досліджуючи ВВП в Україні, можна побачити, що

розмір номінального ВВП за I квартал 2013 р. склав 302
млрд грн. Натомість зростання реального ВВП, що харак-
теризує розвиток економіки та її модернізацію у відпові-
дності до глобальних економічних тенденцій у 2012 р.
склало лише 0,2%. Згідно з даними Eurostat, постсоціал-
істичні країни ЄС продемонстрували значно оптимі-
стичніші показники зростання. Так, наприклад, в Болгарії
в 2012 р. реальний ВВП зріс на 0,8%, в Естонії — на 3,2%,
а Латвія та Литва продемонстрували зростання на 5,6% і
3,7% відповідно [3]. Місце України у глобальній економіці
характеризує ВВП на душу населення за паритетом купі-
вельної спроможності, розрахований за даними МВФ
(табл. 1).

Наведені дані показують, що в Україні ВВП на душу на-
селення за паритетом купівельної спроможності станом на
жовтень 2013 р. склав 7,422.131 дол., що є найнижчим по-
казником серед зазначених країн Європи. Однією з причин
низького рівня вітчизняного ВВП є диспропорції структури
економіки, яка характеризується сировинною спрямовані-
стю експорту, низькою продуктивністю праці та неефектив-
ністю використання альтернативних ресурсів. Свідченням
цього може бути баланс зовнішньої торгівлі, який вказує на
нераціональну економічну структуру та низький рівень кон-
курентоспроможності продукції. За січень-серпень 2013 р.
в Україні спостерігалося від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі
товарами у розмірі 7396,6 млн дол. [6].

Критичним в економіці України залишається стан основ-
них засобів, ступінь фізичної та моральної зношеності яких
постійно зростає. Так, рівень фізичної зношеності суттєво
збільшився з 43,7% у 2000 р. до 64,7% у 2012 р. (рис. 1).
Особливо різко цей показник збільшився у 2008 р. Основні
фонди в Україні характеризуються наростаючим рівнем мо-
ральної зношеності, що є наслідком використання застарі-
лих, недосконалих машин у виробництві. Найгіршою на да-
ний момент є ситуація зі станом основних засобів у таких
секторах вітчизняної економіки, як транспорт і зв'язок
(ступінь зношеності складав 83,9% у 2009 р.), у переробній
промисловості (64,9%), а також у виробництві й розподі-
лені електроенергії, газу та води (62,2%) [7, с. 90].

Поряд з проблемою високого ступеня зношеності ос-
новних засобів, проблема якості людського капіталу пост-
ійно нагадує про себе. Стан ринку праці і сфери зайнятості
населення України відносяться до важливих чинників її кон-
курентоспроможності та тісно пов'язані з процесом струк-
турної модернізації національної економіки, адже струк-
турні перетворення в економіці держави неможливо здійсни-
ти без суттєвого перерозподілу трудового потенціалу між
секторами економіки. Інноваційна стратегія економічного
розвитку держави висуває нові вимоги до робочої сили, яка
виступає основним елементом сучасної моделі постіндуст-
ріальної держави [8, с. 91]. Стан ринку праці України є нео-
днозначним, з однієї сторони він характеризується як роз-
балансований та малоефективний з великою кількістю
структурних дисбалансів, з іншої — як привабливий для іно-
земних інвесторів.

Зокрема національний ринок праці України є приваб-
ливим для іноземних інвесторів за рахунок високого рівня
освіти та низького рівня заробітної плати. Разом з тим, за
даними ООН індекс освіти в Україні в 2013 р. складає 0,860,
що є досить високим показником, який свідчить про висо-
кий рівень розвитку освіти в Україні порівняно з іншими
європейськими державами. Так, наприклад, у Португалії цей
показник становить 0,741, а в Іспанії та Бельгії 0,871 та 0,890
відповідно [16]. Незважаючи на високий рівень освіти вітчиз-
няний ринок праці також характеризується і низькою заро-
бітною платою та її необгрунтовано високою диференціа-
цією, що сприяє розвитку бідності населення. За станом на
1 січня 2013 р. середньомісячна заробітна плата працівників
в Україні становила 3181 грн. (мінімальна 1147 грн.), що

Таблиця 1. Динаміка ВВП на душу населення за паритетом

купівельної спроможності в різних країнах Європи, дол.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Литва 19,087.075 16,470.076 17,193.800 20,131.680 21,382.534 22,566.043 

Угорщина 19,308.887 18,166.119 18,659.788 19,393.635 19,496.570 19,836.122 

Польща 17,481.378 17,893.326 18,796.159 19,843.233 20,561.971 21,118.302 

Латвія 17,517.574 14,717.388 15,049.852 16,544.049 18,058.050 19,094.726 

Болгарія 13,101.577 12,550.127 12,851.933 13,669.129 14,102.831 14,439.920 

Румунія 12,551.103 11,833.758 11,860.121 12,390.190 12,722.142 13,179.168 

Україна 7,261.301 6,265.314 6,627.221 7,136.174 7,295.142 7,422.131 

 
Примітка: побудовано за даними МВФ [5].

Рис. 1. Ступінь зношеності основних засобів

в Україні в 2000 — 2012 рр., %

Примітка: наведено за [7, с. 90].
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становить приблизно 300 євро. Цей показник є дуже низь-
ким у порівнянні з країнами ЄС, де мінімальна заробітна
плата становить понад 500 євро у Португалії, 750 євро в
Іспанії та Словенії, а також близько 1500 євро у Нідерлан-
дах та Бельгії [4].

До важливих проблем, що негативно впливають на
розвиток ринку праці України та перешкоджають залу-
ченню іноземних інвестицій, відносяться: приховане без-
робіття (за різними оцінками, кількість прихованих без-
робітних в Україні становить 7 млн осіб); неадекватна
структура підготовки майбутніх працівників (у 2012—2013
рр. кількість осіб, які навчалися у вищих навчальних зак-
ладах III—IV рівнів акредитації майже у 3,5 рази переви-
щує кількість осіб, які навчалися у професійно-технічних
навчальних закладах); відсутність ефективної системи
перепідготовки; низький рівень самостійної зайнятості
(30% у 2012 р.) [6].

Результативність модернізаційних реформ, пов'язаних
зі структурними перетвореннями, значною мірою залежать
від можливості їх забезпечення відповідними інвестиційни-
ми ресурсами. В світовій економічній практиці доведено, що
конкурентоспроможність економіки на макрорівні залежить
від тривалості циклу відтворення основних виробничих
фондів, а саме робочих місць та продуктивних сил суспіль-
ства, і визначається загальногосподарською ефективністю
капіталовкладень.

На думку деяких науковців, окрім негативного впливу
глобальної економічної кризи, широке залучення інвестицій
у вітчизняну економіку стримують: несприятливий інвестиц-
ійний клімат через недосконале законодавство, корупцію
тощо; нестабільність вітчизняного податкового законодав-
ства; високий податковий тиск на капітал підприємств; ба-
гатофакторна обмеженість участі інвесторів у приватизац-
ійних процесах; різні умови господарювання вітчизняних та
іноземних інвесторів; відсутність дієвої системи страхуван-
ня інвесторів; низький рівень національного інвестиційного
менеджменту; слабкість вітчизняної інвестиційної інфраст-
руктури; низька ефективність функціонування національно-
го фондового ринку [11]. На нашу думку, зазначені чинни-
ки посилюються:

1) значною тінізацією економіки, за якої значна части-
на капіталу вивозиться за кордон з метою уникнення опо-
даткування (рівень тіньової економіки в Україні за методом
"витрати населення — роздрібний товарооборот" у 2012 р.
становив 45% до офіційного ВВП) [15];

2) неефективним функціонуванням судової системи,
яка сьогодні не в змозі захистити не лише іноземних інвес-
торів, а й власних громадян;

3) відсутністю системної інвестиційної політики та дієвих
інституційних засад розвитку інвестиційної діяльності.

Негативна тенденція розвитку інвестиційних процесів
в Україні доповнюється збереженням низького рівня інно-
ваційної активності вітчизняних підприємств. На жаль,
інноваційний розвиток не став однією з основних харак-
теристик зростання вітчизняної економіки. Внесок висо-
ких технологій в економічний розвиток України складає
0,7% [12, с. 28]. Інноваційні процеси в Україні характе-
ризуються як нестійкі і такі, що нівелюються суттєвими
вадами в реалізації механізмів інноваційного розвитку
економіки. Підтвердженням цього є низькі позиції, які
посідає Україна в одному з найпопулярніших світових
рейтингів за показниками ефективності інноваційного
розвитку. Так, у рейтингу Світового економічного фору-
му за критерієм "інноваційні фактори" Україна посідає 93
місце серед 148 країн [13].

Варто відзначити, що тенденції розвитку внутрішньо-
го ринку в Україні є несприятливими. Відповідно до Звіту
про глобальну конкурентоспроможність Всесвітнього
економічного форуму за 2007—2008 рр. за індексом роз-

міру внутрішнього ринку Україна займала 27 місце серед
131 країни, а за ефективністю товарних ринків — 101 по-
зицію. Натомість в аналогічному рейтингу за 2013—2014
рр. Україна посідає відповідно 38 і 124 місця з-поміж 148
країн [13]. Це свідчить про те, що внутрішній ринок Ук-
раїни, попри його місткість і здатність виступати потуж-
ним чинником економічного зростання, продовжує втра-
чати ефективність свого функціонування. На внутрішньо-
му ринку постійно зменшується питома вага товарів і по-
слуг вітчизняного виробництва. Головними чинниками
зниження рівня ефективності функціонування внутрішнь-
ого ринку є: низький рівень конкурентоспроможності
вітчизняних товарів та послуг; невідповідність вітчизня-
них стандартів якості міжнародним та європейським зраз-
кам; невідповідність між низьким рівнем диверсифікації
пропозиції на вітчизняні товари та зростаючим попитом,
вимогами до якості, асортименту продукції; нерозви-
неність ринкової інфраструктури; неефективність держав-
ного регулювання на внутрішньому ринку; високий рівень
монополізму; суттєве зниження рівня конкуренції; неспри-
ятливі умови ведення бізнесу.

Станом на 2013 р. у світовому рейтингу Doing Business
Україна посіла 112 місце з-поміж 189 країн, що є відчутно
низьким показником у порівнянні з країнами світу (рис. 2).

Основними причинами несприятливого стану бізнес-се-
редовища на думку експертів Світового Банку в Україні є:
складна загальна ситуація в економіці (високий рівень
інфляції, дефіциту державного бюджету, негативне саль-
до платіжного балансу); неефективне фіскальне середо-
вище, що характеризується високим податковим тиском
(кількість податків в Україні становить 28 на рік; в той час
як в розвинених країнах, що входять до Організації еко-
номічного співробітництва та розвитку кількість податко-
вих відрахувань становить 12 на рік); високий рівень ко-
рупції (згідно з індексом сприйняття корупції розрахова-
ним міжнародною організацією Transparency International
від 2013 р., Україна посіла 144 місце, тоді як Болгарія —
75, Румунія — 66, Латвія — 54 місця); високими ставками
трансакційних витрат для ведення підприємницької діяль-
ності (за показником реєстрації прав власності Україна
займає 97 місце, а, для прикладу Польща — 54) [14]; не-
досконале законодавство з питань захисту прав власності
(за оцінками Світового економічного форуму за рівнем за-
хисту прав власності в 2013 р. Україна посіла 143 місце з-
поміж 148 країн) [13].

Разом з тим, необхідно відмітити, що незважаючи
на велику кількість значних структурних та сектораль-
них диспропорцій, національна економіка України во-
лодіє перевагами серед країн Європи, до яких відно-
сяться: вигідне геополітичне розташування та мож-
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Рис. 2. Позиції України та країн світу в

рейтингу умов ведення бізнесу

Примітка: наведено за [14].
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ливість ефективного використання міжнародних транс-
портних комунікацій; високий рівень забезпеченості
природними ресурсами; велика ємність практично всіх
сегментів внутрішнього ринку; високий освітній та про-
фесійний рівень населення при низькому рівні заробіт-
ної плати.

ВИСНОВКИ
Отже, національна економіка України характери-

зується великою кількістю структурних дисбалансів, які
перешкоджають її успішному розвитку. Зниження ВВП
України, високий ступінь зношеності основних засобів
та енергоємності виробництва, зростання безробіття,
низький рівень інноваційності економіки та незадовіль-
ний стан інвестиційного клімату негативно впливають на
економічне зростання України, про що свідчать її слабкі
позиції у світових рейтингах. З метою подолання згада-
них економічних проблем та підвищення конкурентосп-
роможності України на світових ринках, необхідно усп-
ішно вивільнити та зміцнити існуючі переваги національ-
ної економіки України в процесі її структурної модерні-
зації.
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