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Задля успішного розвитку країни, підвищення рівня життя населення, 

покращення економічного, політичного, соціального становища держави 

важливою й необхідною справою уряду й політичних сил є розроблення та 

впровадження власної моделі економічного розвитку, поставлення мети якої 

має досягнути країна в своєму соціально - економічному розвитку. Однак 

перед тим, як розробити план, потрібно врахувати сучасний стан економіки 

країни, її ресурсозабезпеченість, географічне положення, територію, 

співпрацю з іншими країнами, торгові шляхи, можливості і основне - виявити 

проблеми занепаду соціально-економічного розвитку та знайти шляхи їх 

усунення. Актуальною проблемою сьогодення є спрямування політики 

державного уряду на виявлення та подолання проблем, які гальмують 

соціально - економічний розвиток країни.  

Україна визначила свої довгострокові цілі та пріоритети. Вони 

закріплені конституцією України, іншими основоположними документами 

нашої держави. Йдеться про перспективи України як високорозвиненої, 

соціальної за своєю суттю, демократичної, правової держави, її інтегрування 

у світовій економічний процес як країни з конкурентоспроможною 

економікою, здатною вирішувати найскладніші завдання свого розвитку [1].

 Не зважаючи на тривалу економічну та політичну кризу, в Україні є 

всі передумови щодо створення конкурентоспроможної економіки, яка 

дозволить зміцнити позиції на міжнародних ринках. Це багаті природні 

ресурси (110,8 млрд. т. кам’яного вугілля, 25,2 млрд. т. залізної руди, 16,3 

млрд куб. м природного газу, 1184,9 тис. га лісів) [2], вигідне географічне 

положення, налагоджені торговельні шляхи, дешева робоча сила та 

ефективна система освіти. Україна має високий потенціал, але не може його 

ефективно реалізувати. На шляху до розвитку потрібно вирішити низку 

проблем, які заважають економічному піднесенню, серед яких соціально – 

політичні, що приводять до загострення під час виборів; недостатній 

розвиток рівня інфраструктури; недосконалість законодавчої бази України; 

високий рівень податків; неповна зайнятість працюючого населення (частка 

безробітних на 1.06.2014 склала 7,4% [2]); високий темп інфляції; відсутність 

модернізації структури державного управління; зростання внутрішнього та 

зовнішнього державного боргу (станом на 30.09.2014 р. державний борг 

становить 962 064 619,03 грн. [2]); низька кваліфікація робочої сили; 

 Враховуючи наведені проблеми, можна зробити висновок, що 
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соціально - економічне становище в країні знаходиться не в критичному 

стані, але потребує комплексу реформ. ВВП України за 2014 р., починаючи з 

1.01.2014 по 1.10.2014, на початку року складало 5%, а в кінці року – лише 

2,5% [3]. Проблемою низького рівня ВВП сьогодення є те, що країна 

впродовж десятилітньої кризи (1900-2000 р.) зазнала значних втрат, 

від´ємного значення ВВП, подолання якого є складним і сьогодні [1]. 

За оцінками експертів зростання економіки України у 2014 -2015 рр. 

обумовлено наступними чинниками, виконання яких, закладе фундамент 

соціально-економічного розвитку держави: 

1. Зростання економіки ЄС і попиту на товари українських виробників, 

зокрема сільськогосподарську продукція. 

2. Нормалізація економічних відносин з РФ (повернення на ті ринки, 

де Україна свого часу втрачала позиції). 

3. Перспективи економічного співробітництва з КНР [3]. 

Зараз перед урядом України стоїть ряд проблем, вирішення яких 

визначить хід розвитку країни. Для цього потрібно: 

* удосконалити законодавчу базу України щодо підтримки бізнесу, як 

передумову створення нових робочих місць; 

* знизити енергозалежність, розвивати альтернативні види енергії; 

* вдосконалити системи оподаткування, зменшити непрямі податки; 

* сприяти залученню інвестицій; 

* стабілізувати курс гривні; 

* припинити воєнний конфлікт на сході задля інтенсифікації розвитку 

економіки; 

* інвестувати в оновлення технічної бази з метою виготовлення 

продукції європейського рівня; 

* усунути тіньову економіку та корупцію; 

* здійснити інтеграцію української економіки у світову. 

Отже, зростання соціально - економічного розвитку України цілком 

можливе, оскільки Україна має ресурсозабезпеченість, вигідне географічне 

становище для торгівлі, сприятливі кліматичні умови. Сьогодні держава 

повинна закласти сучасні підвалини стабільного економічного розвитку, що 

буде першим кроком до економічного піднесення. 
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