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В статті визначено основні індикатори розвитку національного господарства; розглянуто специфіку та 

проблеми сучасного стану економіки України. На підставі проведеного макроекономічного аналізу виявлено 
наявність економічної і демографічної кризи в державі, а також визначено внутрішні та зовнішні чинники 
розвитку кризових явищ. Обґрунтовано модель розгортання кризових явищ в економіці України в умовах 
сучасних геополітичних трансформацій, доведено необхідність формування новітньої стратегії розвитку нашої 
держави з урахуванням не тільки внутрішніх, але і зовнішніх політичних і економічних чинників. 
Обґрунтовано, що першочерговими заходами нейтралізації розвитку кризових явищ в фінансово-економічній і 
соціально-політичній сферах України повинні стати заходи національного уряду, спрямовані на підтримку 
розвитку галузей-виробників високотехнологічної продукції.  
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В статье определены основные индикаторы развития национального хозяйства; рассмотрена специфика и 

проблемы современного состояния экономики Украины. На основании проведенного макроэкономического 
анализа выявлено наличие экономического и демографического кризиса в государстве, а также определены 
внутренние и внешние факторы развития кризисных явлений. Обоснована модель развития кризисных явлений 
в экономике Украины в условиях современных геополитических трансформаций. Доказана необходимость 
формирования новой стратегии развития нашего государства с учетом не только внутренних, но и внешних 
политических и экономических факторов. Обосновано, что первоочередными мерами нейтрализации развития 
кризисных явлений в финансово-экономической и социально-политической сферах Украины должны стать 
меры национального правительства, направленные на поддержку развития отраслей - производителей 
высокотехнологичной продукции. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Політична 

нестабільність, яку маємо в Україні протягом 
станніх років, обумовлює дестабілізацію всіх 
фінансово-економічних процесів в державі, 
поглиблення і поширення структурних 
диспропорцій розвитку національного 
господарства, хронічну нестачу інвестиційних 
ресурсів для розширеного відтворення економіки. 
Ці явища супроводжуються девальвацією 
національної валюти, розгортанням інфляційних 
процесів, збільшенням вартості кредитних ресурсів, 
тотальним зубожінням «пересічного українця» і 
демографічною кризою.  

Таким чином, актуальним є проведення 
досліджень поточного стану економічної і 
соціальної сфери України та визначення 
перспектив її розвитку під впливом сучасних 
геополітичних трансформацій. 

Дослідженням тенденцій соціально-
економічного розвитку України та визначенням 
напрямів його трансформації присвячені праці 
видатних вітчизняних вчених-економістів, таких як 
О. Алимов, О. Амоша, С. Аптекарь, 
А. Гальчинській, В. Геєць, А. Гриценюк, 
А. Даниленко, Е. Лібанова, О. Макарова, М. Кизим, 
І. Єгоров, І. Одотюк, Є. Савельєв та ін. [1–7]. 

На думку вчених, особливе значення має 
поєднання концептуальних засад соціальної 
орієнтації економіки та сталого розвитку в 
державній політиці [1, с. 115]. Загальним 
результатом досліджень праць українських вчених 
є висновок щодо необхідності подальшого 
удосконалення методології аналізу та формування 
новітніх моделей соціально-економічного розвитку 
держави.  

Таким чином, необхідні постійні дослідження 
поточного стану національного господарства та 
визначення на цієй основі тенденцій та перспектив 
соціально-економічного розвитку країни, що 
уможливлює обґрунтування змін в економічній 
політиці держави і формування новітньої моделі 
соціально-економічного розвитку України. 

Метою дослідження є проведення аналізу 
поточного стану національної економіки та 
визначення перспектив соціально-економічних 
трансформацій в системі національного 
господарства.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Основою обґрунтування напрямків соціально-
економічного розвитку держави є виявлення 
макроекономічних індикаторів розвитку 
національного господарства. Головними 
показниками розвитку національної економіки є: 
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обсяги та темпи зростання валового внутрішнього 
продукту; обсяги виробництва промислової 
продукції і продукції сільського господарства; 
загальний обсяг капітальних інвестицій; обсяг 
грошової маси в обігу; дефіцит (профіцит) 
державного бюджету; рівень інфляції в країні; 
безробіття та рівень доходів населення. Аналіз 

означених показників дозволяє виявити найбільш 
значущі взаємозв'язки в системі чинників розвитку 
економічної і соціальної сфер країни. 

Для аналізу поточної економічної ситуації в 
Україні використаємо макроекономічні показники 
за останні п’ять років (табл.1). 

 
Таблиця 1 – Динаміка основних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку України* [8] 

(у фактичних цінах) 

Рік ВВП, 
млрд. грн. 

Річні 
темпи 

приросту, 
 %  

Кап. 
інвест., 
всього, 

млрд. грн. 

Річні 
темпи 

приросту, 
 % 

Обсяг 
пром. 
прод., 

млрд. грн. 

Річні 
темпи 

приросту, 
 % 

Валова 
прод. с/г 

млрд. грн. 

Річні 
темпи 

приросту, 
 % 

2010 1079,3 … 180,6 … 1043,1 … 189,4 … 
2011 1299,9 105,5 241,3 118,8 1305,3 108,0 253,6 119,9 
2012 1404,7 100,2 273,3 108,9 1367,9 99,3 261,8 95,5 
2013 1465,2 100,0 249,9 88,9 1322,4 95,7 308,1 113,3 
2014 1566,7 93,2 219,4 75,9 1389,1 89,9 370,8 102,8 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.  
З 2014 року - без частини зони проведення антитерористичної операції 

 
В таблиці 1 наведені показники у фактичних 

цінах та темпи реального приросту до 
попереднього року. З метою урахування 
інфляційних процесів в національній економіці 
розрахуємо реальні показники обсягу ВВП, 
капітальних інвестицій, промислової та 
сільськогосподарської продукції. На основі 
проведених розрахунків визначимо окремі 
залежності та тенденції економічного розвитку 
нашої держави.  

На рис. 1. подано ілюстрацію взаємозв’язку 
реальних обсягів ВВП країни і обсягів капітальних 
інвестицій в національне господарство за 2010–
2014 рр. Проведені дослідження дозволяють 
визначити інвестиції у якості чуйного індикатору 
економічного розвитку держави. Роки 
економічного зростання супроводжувались 
інтенсифікацією інвестиційної активності в країні і, 

навпаки, падіння обсягів ВВП спровокувало різке 
зниження інвестиційної активності в державі, а 
нестача інвестиційних ресурсів, у свою чергу, 
призвела до скорочення обсягів ВВП. Так в 2011 р. 
у порівнянні з попереднім 2010 р. реальний приріст 
ВВП України склав 59,4 млрд. грн., а інвестицій 
34,0 млрд. грн. (5,5 % приросту реального ВВП і 
18,8% приросту інвестицій). 2012 р. – реальний 
приріст ВВП – 2,2 млрд. грн., а інвестицій – 
19,0 млрд. грн. (0,2 % приросту реального ВВП і 
8,9% приросту інвестицій). В 2013 р. 
спостерігається нульовий приріст ВВП на фоні 
падіння інвестицій на 11,1%, що складає на 25,9 
млрд. грн. В 2014 рр. річне падіння обсягів ВВП 
країни складає 6,8% (77,5 млрд. грн.), а швидкість 
падіння обсягу інвестицій більше в 3,5 рази – 24,1% 
(50 млрд. грн.). 

 
 

     
Зростання (падіння) реальних обсягів ВВП Зростання (падіння) реальних обсягів капітальних 

інвестицій 
 

Рисунок 1 – Взаємозв’язок обсягів ВВП і капітальних інвестицій в економіці України протягом 2010–
2014 рр. (Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [8]) 
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Згортання інвестиційних процесів в країні 
протягом 2013–2014 рр. обумовило значне падіння 
в цей період обсягів промислової продукції та 
гальмування темпів зростання обсягів 
сільськогосподарської продукції (рис. 2). З 
урахуванням того, що в середньому протягом 2010–

2014 рр. обсяги промислового виробництва в 4,8 
рази перевищували обсяги валової продукції 
сільського господарства, така ситуація є 
катастрофічною для всієї системи національної 
економіки України. 

    
Зростання (падіння) реальних обсягів 

промислового виробництва 
Зростання (падіння) реальних обсягів валової 

продукції сільського господарства 
 

Рисунок 2 – Динаміка реальних обсягів промислового виробництва і валової продукції сільського 
господарства України протягом 2010–2014 рр. (Джерело: розраховано за даними Державної служби 

статистики України [8]) 
 

Дослідження фінансових індикаторів соціально-
економічного розвитку України за 2010–2014 рр. 
дозволяє зробити висновки про фінансову 
нестабільність в державі (табл. 2). Про це свідчить: 
по-перше, стрімке розгортання інфляційних 
процесів в національній економіці (так, інфляція за 
2014 р. на споживчому ринку України склала 
майже 25%); по-друге, стабільне зростання 
дефіциту державного бюджету (від 1,7% від 
загального обсягу ВВП країни у 2011 р. до 5,0% у 
2014 р.) і по-третє, всі ці процеси відбуваються на 
фоні стрімкого зростання грошової маси в обігу (за 
досліджуваний період грошовий агрегат М3 

збільшився в 1,6 рази). Слід зазначити, що таке  
зростання грошової маси в обігу на фоні зниження 
обсяг ВВП і капітальних інвестицій в національній 
економіці, а також на фоні значного падіння обсягів 
промислової продукції (на 24,1% тільки за 2014 р.) 
свідчить про «накачку» економіки емісійними 
грошима, тобто грошима, які не ідуть на 
інвестиційний розвиток національного 
господарства, а лише підтримують поточний обіг в 
економіці. Такий стан речей свідчить про стрімке 
розгортання кризових явищ в економіці України, 
про входження нашої держави в, так зване, «хибне 
коле зубожіння». 

 
Таблиця 2 – Динаміка фінансових показників соціально-економічного розвитку України [8]* 

Рік 
Грошова маса 

(М3),  
млрд. грн. 

Індекс цін вироб. 
пром. прод., % 

Індекс цін 
вироб. с/г прод., 

% 

Індекс споживчих 
цін, % 

Дефіцит 
державного 
бюджету,  

у % до ВВП 
2010 597,9 118,7 130,0 109,1 5,7 
2011 685,5 114,2 113,6 104,6 1,7 
2012 773,2 100,3 106,8 99,8 3,7 
2013 909,1 101,8 97,1 100,5 4,3 
2014 956,7 131,8 124,3 124,9 5,0 

* З 2014 року без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і                             
м. Севастополя і без частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Попередні висновки підтверджують статистичні 
показники, що характеризують життєвий рівень 
населення України (табл. 3). Зокрема, у 2014 р. 
спостерігається скорочення реальної заробітної 
плати на 6,5%. Протягом всього періоду, що 

аналізується, в середньому 8,5% від загальної 
кількості населення країни має доходи нижчі від 
офіційного прожиткового мінімуму (на який, як 
відомо, прожити в Україні неможливо). Отож, 
маємо тільки статистичний показник зубожіння 
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населення України на рівні 8,5%, а реальний в рази 
вищій. Крім того, за статистичними даними лише 
коло 38% від загальної кількості населення – 
зайняте населення (табл. 4). А це значить, що лише 
38% населення працюють в різних сферах 
національного господарства і створюють ВВП 

країни, що 38% населення утримують додатково ще 
62% населення. Тобто 38% населення повинно 
заробити не тільки на своє утримання, утримання 
держави з усіма її функціями, а і забезпечити хоча б 
мінімально припустимий рівень життя ще 62% 
населення, яке з тих, чи інших причин не працює. 

 
Таблиця 3 – Диференціація життєвого рівня населення України [8]* 

   2010 2011 2012 2013 2014 
Номінальна середня заробітна плата, грн. 2239,00 2633,00 3026,00 3265,00 3480,00 
Реальна середня заробітна плата,  у % до 
попереднього року 110,2 108,7 114,4 108,2 93,5 

Чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 
прожиткового мінімуму:  
млн. осіб 3,6 3,2 3,8 3,5 3,2 
у відсотках до загальної чисельності 
населення 8,6 7,8 9,0 8,3 8,6 
Середньорічний розмір прожиткового 
мінімуму (у середньому на одну особу в 
місяць, грн.) 843,2 914,1 1042,4 1113,7 1176,0 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.  
З 2014 року – без частини зони проведення антитерористичної операції 

 
Таблиця 4 – Демографічна ситуація в Україні [8] 

Природний приріст/ 
скорочення населення 

(за рік) 

Економічно активне 
населення працездатного 
віку в середньому за рік 

Зайняте населення 
працездатного віку в 

середньому за рік 
Рік 

Чисельність 
наявного 
населення  

(на 1 січня) тис. осіб 

% від 
загальної 
кількості 

населення2 

тис. осіб  

% від 
загальної 
кількості 

населення2 

тис. осіб 

% від 
загальної 
кількості 

населення2 
1992 52 056,6 -100,3 0,19 … … … … 
2010 45 962,9 -200,5 0,44 19164,0 41,69 17 451,5 37,97 
2011 45 778,5 -162,0 0,35 19181,7 41,90 17 520,8 38,27 
2012 45 633,6 -142,4 0,31 19317,8 42,33 17 728,6 38,85 
2013 45 553,0 -158,7 0,35 19399,7 42,59 17 889,4 39,27 
2014 45 426,2 -166,8 0,37 19035,2 41,90 17 188,1 37,83 
2015 1 42 928,9 … … … … … … 

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. 
2Розраховано автором за статистичними даними. 

 
Як прямий наслідок цієї ситуації демографічна 

криза в країні. Слід підкреслити, що протягом всіх 
років незалежності Україна має від’ємний приріст 
населення (табл. 4). За роки незалежності нашої 
держави населення України з тих чи інших причин, 
включаючи анексію Криму і війну на Донбасі, 
скоротилося на 9127,7 тис. чол. (1992 р. – 
52056,6 тис. чол., 2015 р. – 42928,9 тис. чол.). Щоб 
зрозуміти масштаби демографічної катастрофи, 
слід порівняти ці втрати з втратами населення за 
роки війни. Приблизно таку кількість свого 
населення втратила Польща за роки Другої 
Світової війни – 10919 тис. чол. (1939 р. населення 
Польщі – 34849 тис. чол., 1946 р. – 23930 тис. чол.) 
[9]. За оцінками демографів населення України за 
роки Великої Вітчизняної війни скоротилося 
приблизно на 7,5 млн. чол. (з 41,5 млн. чол. в 1941р. 
до 34 млн. чол. в 1945 р.) [10]. З проведеного 
дослідження логічно виникає питання о 
економічних причинах, які і спричинили 

демографічну кризу в Україні. Відповідь треба 
шукати, в першу чергу, в структурі національного 
господарства України та в системі міжнародних 
торговельно-економічних зв’язків. 

Структура національного господарства України 
на сьогоднішній день є вкрай неефективна. Так, на 
переробну промисловість, яка за самим своїм 
визначенням є галуззю базовою і 
високорентабельною, в Україні приходиться всього 
12% від загального обсягу ВВП країни. Сільське 
господарство – галузь, яка є перспективною в 
усьому світі і має великий потенціал розвитку в 
Україні, займає всього 9% від загального обсягу 
ВВП. Будівництво – високодохідна галузь, в 
Україні займає всього 3% від ВВП. Доля фінансової 
та страхової діяльності – діяльності, яка є основою 
розвитку інвестиційних процесів в державі, складає 
всього 5% [8, 11]. Таким чином, галузі, які повинні 
будувати фундамент національної економіки, разом 
складають лише 29% від ВВП країни.  
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Національна економіка України є економікою 
відкритою, орієнтованою на зовнішні ринки. Більш 
того, можна стверджувати, що економіка України 
експортоорієнтована і імпортозалежна. Розрахунки, 

проведені за статистичними даними, поданими в 
табл. 5, свідчать, що обсяги експортних операцій в 
середньому за 2010–2014 рр. складають 47% від 
ВВП країни, імпортних – 49%. 

 
Таблиця 5 – Динаміка обсягу ВВП та експортно-імпортних операцій України* [8] 

Експорт, 
млн. дол. США 

Імпорт, 
млн. дол. США 

Рік 
Номіналь 
ний ВВП, 
млрд. грн. 

Курс НБУ  
грн. до 1 

дол.США, 
(середній за 

рік) 

ВВП, млрд. 
дол.США послуг, 

всього 
товарів, 
всього 

послуг, 
всього 

товарів, 
всього 

2010 1079,3 7,94 135,93 11381,4 51405,2 5402,1 60742,2 
2011 1299,9 7,97 163,10 13347,7 68394,2 6191,9 82608,2 
2012 1404,7 7,99 175,81 13116,0 68809, 8 6639,2 84658,1 
2013 1465,2 7,99 183,38 14233,2 63320,7 7523,0 76 986,8 
2014 1566,7 11,89 131,77 11520,8 53901,7 6373,1 54428,7 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.  
 

Специфіка експортно-імпортних операцій 
України полягає в тому, що імпорт товарів і послуг 
за період, що аналізується, в 1,1 рази перевищує 
експорт. При цьому, експорт товарів майже в 5 
разів перевищує експорт послуг (в 4,8 рази в 
середньому за 2010–2014 рр.), а імпорт товарів 
більш ніж в 11 разів перевищує імпорт послуг (в 
11,22 рази в середньому за 2010–2014 рр.). 

Проведені розрахунки за даними табл. 6, 
свідчать, що головними зовнішньоекономічними 
партнерами України є Європейський Союз та 
Російська Федерація. Так експортні операції 
України з таким крупним партнером, як США 
складають лише 1,5% від загальної суми експорту 
товарів, а з ЄС – 26,9%, РФ – 24,5 в середньому за 

2010–2014 рр. Аналогічна ситуація спостерігається 
за імпортними операціями: США – 3,3%, ЄС – 33,5, 
РФ – 31,5. 

Хоча в 2014 р. з політичних і воєнних причин 
відбувається значна зміна в обсягах експортно-
імпортних операцій між Україною та ЄС, Україною 
та РФ в бік зростання обсягу  
зовнішньоторговельних операцій між Україною та 
ЄС і відповідного зменшення торгівлі з Росією. Так 
обсяг імпорту в Україну з країн ЄС в 2014 р. 
перевищує імпорт з Росії на 15,4%, а експорт з 
України в ЄС перевищує експорт товарів до РФ на 
12,7%. Така ситуація свідчить про значну зміну 
зовнішньоторговельних пріоритетів нашої держави.  

 
Таблиця 6 – Динаміка експорту-імпорту товарів України з США, ЄС та РФ* [8] 

млн. дол. США 
Експорт товарів Імпорт товарів Рік 

Всього США ЄС-28 РФ Всього США ЄС-28 РФ 
2010 51405,2 807,1 13085,3 13432,0 60742,2 1766,3 19151,4 22198,0 
2011 68394,2 1113,8 18021,5 19819, 6 82608,2 2591,2 25805,8 29132,2 
2012 68809, 8 1014,7 17123,7 17631,7 84658,1 2905,2 26237,2 27418,3 
2013 63320,7 888,3 16758,6 15077,3 76 986,8 2759,2 27046,5 23244,0 
2014 53901,7 667,2 17002,9 9798,2 54428,7 1928,9 21069,1 12699,9 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 

Проведені дослідження структури експортно-
імпортних операцій України з Росією та 
Європейським Союзом дозволяють зробити 
наступні висновки. 

У структурі експорту України до країн 
Європейського Союзу за 2010–2014 рр. домінують 
«чорні та кольорові метали та вироби з них» – 29% 
від загального обсягу експорту, високотехнологічна 
продукція – «машини, устаткування, транспортні 
засоби, прилади» складають лише 6%. До Росії 
наша країна експортує 41% від загального обсягу 
експорту високотехнологічні товари і 23% 
продукцію металургійної галузі. Експорт з України 
«продовольчих товарів і сировини для їх 
виробництва» до ЄС складає 35%, до Росії 14%. 
Також значну частку українського експорту до 
Європи складають «мінеральні продукти» – 18% 

(до Росії лише 2%) та продукти «хімічної та 
пов’язаною з нею промисловості» – 6% (до Росії 
10%) [8]. 

Структура імпортних операцій України з 
Європейським Союзом та Російською Федерацією 
наступна. З ЄС наша країна в основному імпортує 
«машини та устаткування» – 28% від загального 
обсягу імпорту, «продукти хімічної 
промисловості» – 29%, «мінеральні продукти» – 
13% і «продовольчі товари» – 12%, експорт інших 
товарів складає від 6% і нижче. Основну частку 
імпорту Росії складають «мінеральні продукти» – 
64%, далі йдуть «машини та устаткування» – 13%, 
по 7 і 9% відповідно припадає на імпорт 
металургійної і хімічної галузей, на інші товари від 
3% і нижче [8]. 
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Таким чином, Україна до Європи більш 
експортує продовольчих товарів та продукції 
металургійної галузі, до Росії – продукції 
машинобудування. У той самий час, імпорт 
продукції машинобудування в основному походить 
з ЄС. Тобто відбувається своєрідне взаємне 
доповнення потреб національної економіки за 
рахунок обох регіональних партнерів. Така 
ситуація підтверджує значущість обох 
торговельних партнерів для України. Але на 
сьогоднішній день Україна фактично є в стані війни 
з Росією, що обумовлює інтенсифікацію 
розгортання кризових явищ в національній 
економіці. 

На підставі того, що український експорт 
продукції машинобудування складає до країн ЄС 
всього 6%, а до Росії – 41% від загального обсягу 
експортних операцій (на фоні того, що національна 
економіка є експортоорієнтованою, а 
високотехнологічна продукція найбільш 
прибутковою), загальним підсумком проведеного 
дослідження може бути висновок про неефективну 
структуру всього національного господарства 
України. 

Проведені дослідження дозволяють сформувати 
модель розгортання кризових явищ в економіці 
України (рис. 3) та запропонувати заходи щодо 
нейтралізації  наслідків економічної кризи в країні. 

Неефективна структура національного 
господарства та неефективна структура 
інвестиційних потоків призвела до 
імпортозалежності національної економіки та 
неефективної структури експорту, що у свою чергу 
призвело до від’ємного сальдо платіжного балансу, 
дефіциту іноземної валюти, девальвації 
національної валюти і розвитку інфляційних 
процесів. Такий стан речей обумовив проблеми 
розвитку фінансового та реального секторів 
національного господарства, звуження 
внутрішнього ринку, зростання безробіття та 
зниження реальних доходів населення, що, у свою 
чергу, призвело до зростання соціальної 
напруженості в суспільстві та політичної кризи. 
Така ситуація обумовила втечу вітчизняного 
капіталу за кордон і різке зниження притоку 
іноземних інвестицій в країну, що обумовило 
хронічну нестачу інвестиційних ресурсів, 
фінансову кризу та різке падіння обсягів 
виробництва. Внутрішні чинники розвитку 
економічної кризи були «підігріті» зовнішніми 
глобальними фінансово-економічними і 
геополітичними чинниками. Зокрема, Російська 
агресія проти України призвела до соціальної 
дестабілізації в нашій державі та економічного 
колапсу. 
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Рисунок 3 – Модель розгортання кризових явищ в економіці України (Джерело: авторська розробка) 
ВИСНОВКИ. Проведені дослідження 

дозволяють зробити наступні висновки.  
1. Фундамент сучасної фінансово-економічної і 

політичної кризи України було остаточно 
закладено у 2010 р. Починаючи з 2014 р. Україна 
опинилася в ситуації обвальної економічної кризи. 
Монетаристські та псевдореформістські  заходи, що 
здійснює влада України, на сьогоднішній день 
здатні лише пом’якшити або трохи відтягнути в 
часі подальший розвиток кризових явищ. 

2. Основною причиною кризи економіки 
України є неефективна структура національного 
господарства (на фоні неефективного спрямування 
інвестиційних потоків), що призвела до соціальної 
напруженості і політичної кризи в державі, і, як 
наслідок, до падіння обсягів реального 
виробництва, розгортання фінансового колапсу, 
зростання безробіття, зубожіння «пересічного 
українця». 

3. В умовах глобальної фінансово-економічної 
кризи і формування нової системи світоустрою 
Україна на сьогоднішній день є втягнутою в 
затяжний воєнно-політичний конфлікт з Росією, 
що, у свою чергу, є потужним генератором 
макроекономічної і політичної нестабільності в 
державі. 

4. З урахуванням того, що українська економіка 
не є виключенням із загальносвітових процесів, 
подальший розвиток глобальної економічної і 
воєнно-політичної нестабільності загострить вже 
існуючі проблеми національної економіки: 
зростання інфляції; зниження ліквідності 
українських банків; збільшення вартості кредитних 
ресурсів; зниження обсягів кредитування; 
зростання вартості зовнішніх позик для 
українських компаній і банків; зростання цін на 
енергоносії; збільшення витрат українських 
компаній; дефіциту торгового балансу; зниження 
обсягів експорту, з одного боку, внаслідок 
уповільнення темпів зростання світової економіки, 
а, з іншого боку, в наслідок згортання обсягів 
виробництва національного товаровиробника; 
подальше прискорення падіння обсягів ВВП в 
Україні; зниження рівня життя і зменшення 
кількості населення. 

5. Стратегію розвитку національної економіки 
необхідно формувати з урахуванням як внутрішніх, 
так і зовнішніх чинників  розгортання кризових 
явищ. А першочерговими заходами нейтралізації 
розвитку кризових явищ в фінансово-економічній і 
соціально-політичній сферах України повинні стати 
заходи національного уряду спрямовані на 
підтримку розвитку вітчизняного товаровиробника 
високотехнологічної продукції.  

6. Розвиток високотехнологічних галузей 
промисловості (в першу чергу машинобудування) 
стане своєрідним мультиплікатором економічного 
зростання всього національного господарства 
України. По-перше, високотехнологічні галузі 
мають найвищу норму прибутковості в силу 

специфіки свого виробництва. По-друге, 
високотехнологічні галузі промисловості мають 
широке коло, як споживачів своєї продукції, так і 
постачальників сировини, матеріалів і 
комплектуючих для здійснення виробничого 
процесу. А це означає, що таким чином можна 
включити мультиплікатор економічного зростання 
з початку у суміжних галузях, а потів і в цілому 
національному господарстві. По-третє, сучасний 
стан основних фондів реального сектору 
національного господарства потребує 
впровадження системи їх негайного і інтенсивного 
відтворення (це є необхідною умовою підтримки 
конкурентоспроможності національного 
товаровиробника), а виробником основних фондів 
для всіх секторів економіки є різні підгалузі 
машинобудування. 

7. Активна державна підтримка 
високотехнологічних галузей промисловості (як 
монетаристськими, так і протекціоністськими 
методами) є основою для формування 
високоефективної системи національного 
господарства, подальшого проведення фінансово-
економічних і соціальних реформ в країні, що, в 
свою чергу, є фундаментом політичної сили і 
територіальної цілісності держави. 
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Purpose. To analyze the current conditions of national economy and define the prospective of its social and 

economic transformations.  Methodology. The methodological basis for research are the key statements of modern 
economic theory and the works of national as well as international scientists in the sphere of social and economic 
development of national economy, the theory of management, institutional economics and state governance. Results. 
The main indicators of state economics development have been determined; the specifics and problems of current 
economic situation in Ukraine has been analyzed. Based on conducting the macroeconomic analysis, the presence of 
economic and demographic crisis in the state has been determined, as well as the internal and external factors of crisis 
development have been defined. The model of evolution of crisis in Ukrainian economy in terms of contemporary 
geopolitical transformations has been justified. The necessity of creating new strategy of state taking into consideration 
both internal and external economic factors has been proved. It has been also demonstrated that primary steps to 
elimination of the crisis in economics and finance as well as social and political spheres of Ukrainian life should be the 
actions taken by national government and aimed towards support of high-tech production industry branches. 
Originality. The methodic approach to the  building of model of crisis processes evolution in Ukrainian economy has 
been developed. The model is based on using the hypotheses of interconnection between the main macroeconomic 
indicators of Ukrainian economy development and is formed in conditions of synthesis of expert, statistics, dynamical 
and comparative analyses, which determines the possibility to choose the certain strategy in terms of directions and 
prospective of national economy development and taking into account the modern geopolitical processes.  Practical 
value. The practical value of the results of research is following: the proposed model of crisis processes development 
provides the possibility to develop a strategy of national economy development taking into account both internal and 
external factors of crisis.  References 11, tables 6, figures 3. 

Key words: model, crisis, economics, state, macroeconomic analysis, geopolitical transformations. 
 

 
REFERENCES 

1. Libanova, O., Kvesic, N. (2014), Sotsialno-
ekonomichniy potentsial stalogo rozvitku Ukrayini ta 
yiyi regioniv [The Social and Economic Potential of 
Steady Development of Ukraine and Its Regions], DU 
IEPSR NAN, Kyiv, Ukraine. 

2. Innovatsiyna Ukrayina 2020 [Innovation in 
Ukraine 2020] (2015), NAN, Kyiv, Ukraine. 

3. Amosha, O. I., Aptekar, S. S., Yuriy, S. I. (2011), 
Strukturni reformi ekonomiki: svitoviy dosvid, instituti, 
strategiyi dlya Ukrayini [The Structural Reformations 
of Economics: The World Experience, Institutions and 
Strategies for Ukraine], Ekonomichna dumka TNEU, 
Ternopil, Ukraine. 

4. Savelev, E. V. (2012), “The Impact of 
Globalization on Economic Development of Ukraine ”, 
Ekonomika Ukrayini, no 9, pp. 57–69. 

5. Buzko, I. R. (2009), “The Ukrainian Model of 
Steady Development and Its Implementation on the 
Current Stage of State Development”, Visnik SNU 
im. V. Dalya, no 3, pp. 36–41. 

6. Zhalilo, Ya. A. (2009), Ekonomichna kriza v 
Ukrayini: vimiri, riziki, perspektivi [The Economic 

Crisis in Ukraine: Dimensions, Risks and Prospective], 
NISD, Kyiv, Ukraine. 

7. Lyashenko, V. I. (2010), “The Mechanisms of 
Regulation of Structural Transformations in Terms of 
Economic Recession”, Visnik ekonomichnoyi nauki 
Ukrayini,  no. 1, pp. 63–66. 

8. “State committee of statistics”, avilable at: 
http://www.ukrstat.gov.ua (accessed September 15, 
2015). 

9. “Central Statistical Office of Poland”,  available 
at: http://www.stat.gov.pl/ (accessed September 15, 
2015). 

10. “Institute of demography National Research 
University “Higher School of Ekconomics”, available 
at: http://www.hse.ru/demo/ (accessed September 15, 
2015). 

11. Vartanova, Е. (2015), “Socio-economic 
consequences of hybrid war at the east of Ukraine”// 
Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi 
National University. – Kremenchuk, no. 3 (92) part 2, 
pp. 40–44. 

Стаття надійшла 15.11.2015 


