Podrieza, S. M. et al. “Prohresyvni tekhnolohii vidnovlennia aviatsiinoi tekhniky: referat roboty na zdobuttia Derzhavnoi
premii Ukrainy v haluzi nauky i tekhniky 2012 r.“ [Progressive
technologies of aviation equipment restoration: abstract of
work for obtaining the State Prize of Ukraine in science and
technology 2012]. http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/.../
r41_1.doc

Romaniuk, V. M. “Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak
peredumova pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia DP «Antonov»“ [Public-private partnership as a prerequisite for improving the efficiency of management of the "Antonov" State
Enterprise]. Ekonomika ta derzhava, no. 9 (2015): 117-121.
Wyman, O. “Global fleet & MRO market economic assessment“. 2016. http://arsa.org/wp-content/uploads/2016/03/ARSACAVOK-2016EconomicAssessment-ExSumOnly-20160314.pdf
УДК 330.34
JEL: E60; О19

РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
2019 МАКСИМЕНКО Я. А.

УДК 330.34
JEL: E60; О19

Максименко Я. А. Розвиток національної економіки під впливом загальносвітових тенденцій

ЕКОНОМІКА

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ
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курентоспроможності позиції України підвищилися з
85 місця у 2016–2017 рр. до 81 місця в 2017–2018 рр.
При цьому за розвитком інститутів вона знаходиться на 118 місці, макроекономічного середовища – на
121, розвитку фінансового ринку – 120, складності
бізнесу – 90, вищої освіти та навчання – 35, технологічної готовності – 81, інноваціях – на 61 місці [15].
Наступним ключовим показником є ВВП на душу
населення, який, за розрахунками Світового банку, має
становити 16 000 дол. США за паритетом купівельної
спроможності (ПКС). Динаміку даного показника
у 2010–2017 рр. продемонстровано на рис. 1.
Наведені дані ВВП на душу населення за ПКС,
згідно з розрахунками Світового банку, свідчать про
те, що за досліджуваний період ВВП України збільшувався із 7666 дол. у 2010 р. до 8684 дол. у 2014 р.,
досягнувши свого максимального значення;, у 2015 р.
відбулося його падіння; з 2016 р. даний показник знову почав збільшуватися – до 8667 дол. у 2017 р. При
цьому загальносвітовий показник ВВП у 2017 р. становив 16953 дол. проти 12840 дол. у 2010 році та характеризується сталою тенденцією до збільшення.
Проведений аналіз свідчить про необхідність
пошуку способів забезпечення подальшого економічного розвитку.
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кономічний розвиток відбувається в умовах
зростаючої взаємозалежності країн під впливом інтеграційних і глобалізаційних тенденцій.
Залученість України до світогосподарських процесів
демонструють, насамперед, дані щодо експортноімпортних операцій. Динаміку експорту й імпорту
України за період 2010–2018 рр. наведено на рис. 2.
Український експорт збільшувався до 2012 р.,
досягнувши максимального значення 64427 млн дол.,
з 2013 р. спостерігається негативна тенденція, з 2017 р. –
знову його збільшення. У 2018 р. показник становив
43345 млн дол., що менше, ніж у 2010 р. Імпорт також
збільшувався до 2012 р., досягнувши 86273 млн дол.,
до 2015 р. мав зворотну тенденцію, досягнувши мінімального значення 38875 млн дол., з 2016 р. відновилося його зростання [12].
Для більш повної оцінки зовнішньої торгівлі
України важливим є аналіз товарної структури експорту та імпорту. Спостерігається недосконалість
структури експорту та імпорту за товарними групами. Високу частку в експорті становлять низькотехнологічні товари, такі як: продовольчі товари та сировина для їх виробництва – 18595 млн дол., що становить 42,9% від загального обсягу експорту; чорні
й кольорові метали та вироби з них – 11403 млн дол.
(26,3 %); мінеральні продукти – 3884 млн дол. (9,0%).
Високотехнологічні товари займають в експорті невелику частку. Так, наприклад, машини, устаткування, транспортні засоби та прилади – 3003 млн дол.,
що становить тільки 6,9% від загального обсягу [12].
В імпорті, навпаки, переважають машини, устаткуван-
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абезпечення сталого економічного розвитку
держави входить до кола найбільш актуальних
завдань. Стратегія сталого розвитку України до
2020 року визначає ключові вектори та індикатори
розвитку. Але досягнення встановлених цілей відбувається під впливом загальносвітових тенденцій, перш
за все, економічної інтеграції та глобалізації. Тому дослідження розвитку національної економіки під впливом загальносвітових тенденцій є вкрай актуальним.
Дослідженню проблем економічного розвитку
присвячені праці таких учених, як Бажал Ю. М., Геєць В. М., Гриценко А. А., Гуторов А. О., Єщенко П. С.,
Маслак О. І., Федулова Л. І. У публікаціях звертається
увага на виявлення важелів впливу на економічний
розвиток, запровадження інновацій і забезпечення
інноваційного типу розвитку, необхідність інклюзивного розвитку. Аналіз загальносвітових тенденцій та
їх вплив на національну економіку здійснювали Безрукова Н. В., Климова С. О., Куриляк В. Є., Савельєв
Є. В., Шинкарук Л. В. та інші. Незважаючи на чисельні
публікації з даної проблематики, питання економічного розвитку під впливом сучасних тенденцій розвитку світової економіки потребують подальших досліджень.
Метою даної статті є аналіз розвитку національної економіки та дослідження впливу на нього
загальносвітових тенденцій, виявлення основних
проблем у цій сфері та надання рекомендацій щодо
їх вирішення.
Згідно зі Стратегією сталого розвитку України
до 2020 року передбачається рух у декількох напрямах, одним з яких є вектор сталого розвитку держави, що дозволить підвищити стандарти життя [10].
Дана Стратегія передбачає досягнення певних ключових індикаторів, реалізацію яких розглянемо більш
детально.
Насамперед дослідимо місце України в рейтингу Світового банку «Doing Business», що оцінює
простоту ведення бізнесу за десятьма показниками
у 190 країнах світу. Згідно зі Стратегією Україна має
зайняти місце серед перших 30 позицій. Загальне місце України в цьому рейтингу підвищилось. У 2015 р.
Україна посідала 96 місце, у 2016 р. – 83, у 2017 р. – 80,
у 2018 р. – 76. У 2019 р. Україна посіла 71 місце, що
на п’ять позицій вище, ніж у попередньому році. При
цьому спостерігається найбільше зростання за показником міжнародної торгівлі, де відбулося переміщення з 119 на 78 позицію, забезпечення виконання
контрактів зі зростанням з 82 на 57 позицію, захисту
інвесторів з рухом з 81 на 72 позицію. Не спостерігається покращення позицій за декількома показниками, серед яких – оподаткування, яке перемістилось із
43 на 54 місце [13].
Важливим показником є глобальний індекс конкурентоспроможності за розрахунками Всесвітнього
Економічного Форуму, за яким Україна має увійти до
40 кращих держав світу. За індексом глобальної кон-
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Рис. 1. Динаміка ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності у 2010–2017 рр.
Джерело: побудовано за [14].
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Джерело: побудовано за [12].
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тже, кількісний і якісний аналіз зовнішньої
торгівлі свідчить про неповне використання
експортних можливостей, недосконалість
структури експорту та імпорту за товарними групами. Висока питома вага сировини в експорті чинить
негативний вплив на економічний розвиток країни,
знижуючи частку обробної промисловості у ВВП [7].
Крім того, збільшення питомої ваги секторів
з низьким рівнем обробки сировини та скорочення
частки секторів з високим ступенем обробки негативно впливають на інноваційну активність у промисловості [1]. За результатами розрахунків зведеного індексу інноваційної діяльності, проведених за
методикою ЄС, Україна з індексом 0,206 посідає передостанню позицію серед європейських країн і належить до категорії «інноватор, що формується». Найвищу позицію займає Швейцарія з індексом 0,828, що
відповідає категорії «інноваційний лідер» [1].
Інноваційний фактор у сучасних умовах стає
визначальним у розвитку національної та світової
економіки [8]. Країнам, що займають лідируючі позиції за глобальним інноваційним індексом, належать,
як правило, провідні позиції й за індексом глобальної
конкурентоспроможності [4].

Достатнє фінансування науково-дослідних робіт є важливою умовою ефективної інноваційної діяльності. Про стан фінансування НДР свідчить показник – частка витрат на виконання НДР у ВВП,
динаміку якого наведено на рис. 3. За досліджуваний період частка витрат на виконання НДР істотно
зменшилась як загалом, так і за рахунок коштів державного бюджету.
Це зумовлює необхідність пошуку шляхів активізації інноваційної діяльності, у тому числі й
у напрямі міжнародного науково-технічного співробітництва.

І

нтеграційні та глобалізаційні тенденції, що охопили весь світ, суттєво впливають на всі країни.
Ступінь їх впливу тим більше, чим більше участь
країн у цих процесах. З одного боку, загальносвітові
тенденції посилюють економічний розвиток за рахунок більш інтенсивного переміщення товарів, капіталу, науково-технічного співробітництва. З іншого
боку, зростає залежність від інших країн, виникає
диспропорційність, незбалансованість економічного
розвитку. На думку А. А. Гриценка, базова деструкція української економіки полягає в тому, що вона
фрагментарно взаємодіє зі світовою економікою як
сировинний придаток промислово-аграрного типу
при несформованості внутрішнього ринку, а подальше збільшення імпорту високотехнологічних товарів
і експорту сировинних товарів призводить до відтворення диспропорцій. Це пов’язано з інверсійним ти-
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ня, транспортні засоби та прилади – 15987 млн дол.,
або 28,6% від загального обсягу, що є найвищим показником серед усіх товарних груп; мінеральні продукти – 13562 млн дол., або 24,2% (за статистичними
даними 2018 р.) [12].
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Джерело: побудовано за [5].
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пом ринкової трансформації, лібералізацією та глобалізацією [2]. Тому виникає необхідність в інклюзивному розвитку, який передбачає залучення всіх суб’єктів
до загальної системи відносин з повною реалізацією
своїх можливостей, і в тому числі залучення до світогосподарських зв’язків. Необхідність інклюзивного розвитку підкреслює Гриценко А. А., акцентуючи
увагу на «системній інклюзивності» [2]. Гуторов А. О.
наголошує на прогресивності моделі інклюзивного
розвитку [3]. Сприяння інклюзивному розвитку визначається як одна з пріоритетних цілей у проекті
«Стратегії сталого розвитку України до 2030 року»
[11]. Необхідна повна, всебічна, ефективна участь нашої країни в міжнародних економічних відносинах.

ЕКОНОМІКА

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ

В

иникає триєдине завдання, що полягає: поперше, в максимально ефективному використанні власного економічного потенціалу
країни; по-друге, в отриманні переваг від активної
взаємодії з іншими країнами світу; по-третє, в нівелюванні негативних ефектів від впливу загальносвітових тенденцій на економічний розвиток країни.
Це завдання конкретизується таким чином.
По-перше, необхідні: результативне використання наявних ресурсів, освоєння внутрішніх інвестицій, розробка та впровадження новітніх технологій, розвиток людського капіталу.
По-друге, важливо: отримання виграшу від зовнішньої торгівлі за рахунок використання переваг
від міжнародної спеціалізації, залучення іноземних
інвестицій, технологій, висококваліфікованих фахівців шляхом розвитку науково-технічного співробітництва, посилення коопераційних зв’язків.
По-третє, необхідні: досягнення збалансованої
структури виробництва, підвищення рівня економічного розвитку країни, забезпечення розвитку пріоритетних сфер, макроекономічної стабільності.
Для вирішення завдання необхідно комплексне
запровадження відповідної системи заходів.
Для реалізації першого завдання слід забезпечити розвиток усіх галузей – від видобування сировини, її переробки і до створення кінцевого продукту.
Особливу увагу варто приділяти розвитку наукоємних галузей. Важливою умовою є зростання інвестицій у наукові дослідження і розробки.
Також важливо забезпечити розвиток людського капіталу, створювати умови для підвищення кваліфікації робочої сили шляхом зростання інвестицій
в людський капітал, отримання якісної освіти,
розвитк у знань, умінь і їх реалізації.
Щодо другого завдання, слід забезпечити розвиток експортних галузей, системи міжнародного
підприємництва; створити сприятливий інвестиційний та інноваційний клімат [6; 9], що сприятиме притоку іноземних інвестицій і технологій.
Задля розв’язання третього завдання необхідно
створення: сприятливих умов для розвитку підпри-
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ємництва інструментами виваженої фіскальної, монетарної, валютної політики, конкурентного середовища, низького рівня тінізації економіки, а також
здійснення державної підтримки певних галузей.
ВИСНОВКИ
Досягнення сталого економічного розвитку є
однією з ключових проблем національної економіки.
Для її розв’язання необхідно вирішити комплексне
завдання, основними аспектами якого є такі:
 по-перше, максимально ефективна реалізація
потенціалу національної економіки;
 по-друге, використання переваг від повної
всебічної взаємодії з іншими країнами світу;
 по-третє, нівелювання негативних ефектів від
впливу загальносвітових тенденцій на економічний розвиток.
Для реалізації даного завдання необхідно:
 по-перше, створення сприятливих умов для
розвитку всіх галузей, особливо наукоємних;
зростання інвестицій в наукові дослідження
та розробки, в людський капітал;
 по-друге, забезпечення розвитку експортних
галузей, системи міжнародного підприємництва, збільшення іноземних інвестицій і технологій;
 по-третє, створення сприятливих умов для
розвитку підприємництва для досягнення
збалансованої структури виробництва за допомогою виваженої фіскальної, монетарної,
валютної політики, здійснення державної підтримки певних галузей.
Тільки комплексний підхід до вирішення даної
проблеми дозволить забезпечити економічний розвиток у нашій країні.			
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