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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УМОВ 

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Й РОЗВИТКУ 

 

У статті визначено напрями державної політики у сфері економічного зрос-
тання й розвитку; проведено критичний аналіз наявних проблем віднов-

лення економічного зростання; наведено систему умов активізації ключо-

вих чинників розвитку національної економіки. 

Ключові слова: державна політика, економічне зростання, розвиток націо-

нальної економіки. 

 

В статье определены направления государственной политики в сфере эко-

номического роста и развития; проведен критический анализ имеющихся 

проблем восстановления экономического роста; приведена система условий 

активизации ключевых факторов развития национальной экономики. 

Ключевые слова: государственная политика, экономический рост, развитие 
национальной экономики.  

 

In the article directions of public policy in the field of the economy growing and 

development of industry are determined; the walkthrough of existent problems of 

proceeding in the economy growing of industry is conducted; the system of terms 

of activation of main factors of development of industry is resulted. 

Keywords: public policy, economic growth, development of the national economy.  

 

Вступ. Складний і суперечливий характер національної економіки створює 

певні методологічні і методичні труднощі її дослідження, оскільки теоретичний 

пошук здійснюється одночасно з трансформаційними змінами, що суттєво під-

вищує рівень невизначеності шляхів подальшого розвитку та стратегії форму-

вання нової економічної системи [1]. Особливо це стосується вибору пріоритетів, 

критеріїв та орієнтирів трансформації. Таким чином, актуальним завданням є 

формування системи умов активізації ключових чинників розвитку та викорис-

тання обґрунтованих механізмів їх створення. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Дослідження закономі-

рностей економічного розвитку та вивчення різних аспектів державного регулю-

вання і підтримки трансформаційних процесів здійснювалося у наукових працях 

видатних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, таких як: В. Гриньова, 

А. Гальчинський, В. Геєць, С. Дорогунцов, С. Ілляшенко, А. Кінах, Л. Кузьменко, 

Л. Масловська, П. Мельник, О. Попов, Л. Рейкова, В. Рижих, В. Семіноженко,    
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Д. Стеченко, Д. Стігліц, О. Шнипко та ін. Проте деякі важливі питання форму-

вання ринкової моделі економічного розвитку та створення умов для стабільного 

та достатньо швидкого відновлення української економіки не дістали належного 

висвітлення.  

Постановка завдання. Визначити напрями державної політики економічно-

го зростання та розвитку; проаналізувати чинники стимулювання економічного 

розвитку та підвищення конкурентоспроможності продукції національного ви-

робництва . 

Результати. Пройшовши етапи «шоку» від впливу світової кризи, спроб про-

ігнорувати й «пересидіти» кризу та вимушеного згортання своєї діяльності, 

суб’єкти господарювання сьогодні входять у етап пошуку шляхів адаптації до 

реалій кризового і посткризового світу. На вибір таких шляхів визначальним чи-

ном впливає адекватність економічної політики держави, яка задає параметри се-

редовища, де суб’єктами господарювання  приймаються рішення. 

Створення необхідних умов для стабільного й достатньо швидкого віднов-

лення  української економіки є однією з найбільш великих, важливих і складних 

проблем. У зв'язку з цим відновлення економічного зростання слід розглядати й 

аналізувати не стільки з поточних позицій, скільки як проблему довгострокового 

характеру найтіснішим чином пов'язану з модернізацією виробничої бази та під-

вищенням внутрішньої і зовнішньої конкурентоспроможності продукції за раху-

нок максимального використання досягнень науково-технічного прогресу.  

Під умовами економічного зростання розуміємо умови, які сприяють приско-

ренню економічного зростання й розвитку промисловості в цілому та її галузей і 

підприємств зокрема [3]. Система умов активізації ключових чинників розвитку 

представлена на рис. 1.  

Необхідні умови відновлення розвитку національної економіки включають як 

загальноекономічні, так і умови реалізації найбільш значущих ключових чинни-

ків розвитку економіки: НТП і активізації інноваційної діяльності й на цій основі 

прискореного оновлення основного капіталу.  

Для створення умов, які сприяють активізації ключових чинників розвитку 

національної економіки, необхідний аналіз ситуації, що склалася в кожній із га-

лузей, виходячи з їх специфіки і рівня розвитку. Наприклад харчова промисло-

вість – єдина із значущих галузей переробної промисловості, обсяги реалізованої 

продукції якої у  період  піку кризи ( 2008–2009 рр.) в номінальному вираженні 

не лише не зменшилися, а зросли. 

Система чинників, що діє у вітчизняній промисловості останніми роками, за-

безпечує зростання ВВП, великою мірою за рахунок дії зовнішніх чинників: збі-

льшення фізичного обсягу експорту і зростання цін на сировину і готову продук-

цію, що експортується. Якщо в 1999 р. внесок зовнішніх чинників у приріст ВВП 

становить лише 8%, то в подальші роки він перевищив 70% і продовжує прева-

лювати.  

У структурі експорту домінують сировина та напівфабрикати. Так, у 2011р. 

питома вага машин і устаткування становила лише 5,4%, унаслідок чого експорт 
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на 94,6% був ресурсо-сировинним. Лише за умов державної підтримки структу-

рно-інноваційного оновлення економіки, активізації процесів модернізації обла-

днання, стимулювання попиту на машинобудівну продукцію з високими техніч-

ними характеристиками на внутрішньому ринку держава гарантовано підвищить 

ефективність виробництва не лише в окремій галузі, а й забезпечить створення 

замкнених технологічних циклів та зміцнить міжгалузеву кооперацію.  

 
 

Рис. 1. Система умов розвитку національної економіки 

 

Що стосується внутрішніх чинників, то серед оброблювальних вироб-

ництв найбільший внесок у приріст промислового виробництва забезпечуєть-

ся виробництвом електроустаткування, транспортних засобів, металургійним  

виробництвом, а також виробництвом харчових продуктів.  

Система умов активізації ключових чин-

ників розвитку національної економіки 

 

 

ЗЗааггааллььннооееккооннооммііччнніі  ууммооввии  

• зростання ВВП і національного доходу;  

 • зниження інфляції;  

 • зростання реальних доходів населення;  

 • послаблення монополізму;  

 • здійснення ефективної протекціоністської політики;  

 • зниження безробіття;  

 • сприятлива кон'юнктура світових  ринків сировини, 

готової продукції та фінансових ресурсів 

Умови прискорення НТП і акти-

візації інноваційної  діяльності 
 

• розробка і реалізація ефективної 

довгострокової науково-технічної 

політики;  

• податкове стимулювання НДОКР; 

• активна державна участь у фінан-

суванні НТП за рахунок засобів 
бюджету й стабілізаційного фонду;  

• посилення взаємодії  комерційних 

організацій і академічних вузів. 

 

 

Умови прискореного оновлення 

основного капіталу 

 

• удосконалення амортизаційної полі-

тики; 

• оптимізація відтворювальної,  тех-

нологічної та галузевої структури ін-

вестицій; 

• перерозподіл сировинної ренти на 

користь оброблювальних галузей 

промисловості; 

• забезпечення збалансованих  темпів 

розвитку окремих  галузей промисло-

вості. 
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Економічна ефективність суспільного виробництва значною мірою зале-

жить від зміни галузевої структури національної економіки і, зокрема, про-

мисловості, що є результатом загального та часткового розподілу праці.  

Під оптимальною галузевою структурою треба розуміти таке співвідно-

шення її підгалузей, яке забезпечує пропорційний, збалансований розвиток як 

самої галузі, так і національної економіки на основі максимального викорис-

тання досягнень науково-технічного прогресу з метою виробництва конкуре-

нтоспроможної продукції.  

Щодо сучасної ситуації, то структура промислового виробництва є дале-

кою від досконалості й характеризується значними диспропорціями. Це по-

в'язано з тим, що в ринковій економіці приріст капіталу здійснюється в тих 

галузях, у яких кон'юнктура, співвідношення попиту та пропозиції виявля-

ються максимально сприятливими.  

Не маючи можливості випуску конкурентоспроможної продукцію через 

низький технологічний рівень, українська промисловість упродовж всього 

перехідного періоду стихійно згортала виробництво в оброблювальних галу-

зях, віддаючи перевагу розвитку сировинних галузей. Таким чином,  відбула-

ся переорієнтація промисловості на спекуляцію сировиною, енергоносіями та 

цілим рядом інших стратегічно важливих товарів.  

У до кризовому періоді регулювання галузевої структури промисловості 

природним чином, тобто через ринковий механізм, було малоефективним. Це 

пов'язано з низкою причин.  

По-перше, в умовах істотної диспропорційності, коли попит перевищує 

пропозицію, ринковому механізму важко відігравати активну роль у заохо-

ченні  як провідного, так і відсталого виробництва на підвищення якості про-

дукції, упровадження нової техніки та технологій. 

По-друге, за наявності серйозних диспропорцій підприємствам інших га-

лузей промисловості дуже важко залучати додаткові чинники виробництва. 

Для подолання диспропорцій у галузевій структурі промисловості необхідне 

активніше втручання держави [4]. При цьому стратегія здійснення прогреси-

вних структурних зрушень у промисловості та її окремих галузях має врахо-

вувати всю сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників і їх вплив на еконо-

мічне зростання .  

 У зв'язку із зазначеним, інвестиції мають, у першу чергу, прямувати саме 

в галузі, що визначають науково-технічний прогрес економіки країни [5]. По-

ки ж практика свідчить про зворотну ситуацію: у паливну промисловість 

прямує більше ніж 25% всіх інвестицій в основний капітал, на частку ж ма-

шинобудування припадає лише близько 9% інвестицій.  

Процес економічного зростання має базуватися на формуванні в країні 

структури економіки, що відповідає критеріям розвинутих індустріальних 

держав. У зв'язку з цим особливої уваги заслуговує проблема природних мо-

нополій і великого промислового виробництва. Галузі природних монополій 

є в усьому світі ключовим елементом економіки. Такі природні монополії, як 
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НАК "Нафтогаз України", обленерго, Укрзалізниця, ВАТ "Укртелеком" є на-

ціональними надбанням країни, що не має аналогів у світі. Саме вони голов-

ним чином забезпечують стійкість економіки України й здатні при професій-

ному управлінні з боку держави зіграти роль основних локомотивів розвитку 

економіки країни. Реформи цих природних монополій не мають бути зведені 

до примітивного роздроблення великого виробництва.  

Світова практика свідчить, що темпи зростання економіки, в тому числі й 

промисловості, тісно пов'язані з інвестиційною активністю. У країнах з висо-

кими темпами розвитку економіки (Китай, Індія, Бразилія) частка інвестицій 

щодо ВВП складає 30-40%. При цьому узагальнені статистичні дані показу-

ють, що зростання частки інвестицій у ВВП на 1% забезпечує збільшення те-

мпів економічного зростання на 0,2%, зайнятості – на 0,3%, скорочення ін-

фляції – на 1%.  

В Україні основна маса  інвестицій припадає на сировинні галузі. Крім то-

го, як свідчить практика, аж ніяк не завжди інвестиційні ресурси використо-

вуються ефективно. У зв'язку з цим необхідна системна економічна політика 

направлена на використання цілої низки економічних інструментів з активі-

зації інвестиційної діяльності.  

Головним джерелом фінансування інвестицій в основний капітал, як і ра-

ніше, залишаються власні кошти підприємств та організацій.  В останні 3 ри-

ки частка залучених та запозичених коштів, у тому числі кредитів банків, 

коштів іноземних інвесторів та інвестиційних фондів, у загальних обсягах 

капіталовкладень становить не більше 19%. Таким чином, основну увагу пот-

рібно приділити використанню таких джерел фінансування, як власні ресурси 

підприємств, серед яких найбільша частка припадає на амортизаційні відра-

хування. Спираючись на досвід розвинених країн і прогнози експертів, мож-

на стверджувати, що роль нерозподіленої частки прибутку в джерелах фінан-

сування буде зростати, але не досить суттєво. Саме підвищення ролі аморти-

заційних відрахувань як неоподаткованої частини створеного продукту є од-

ним із тих заходів інвестиційної політики держави, що впливають на інтереси 

потенційних інвесторів і регулюють процес капіталовкладень у всіх виробни-

ків.  

Крім того, одним з найважливіших чинників, що стимулюють інвестицій-

ну активність, є рівень оплати робочої сили. Чим вищий рівень оплати праці, 

тим вища мотивація у підприємців для здійснення інвестиційної діяльності з 

упровадження сучасної техніки, що економить робочу силу.  

У розвинутих країнах 60-70% від усіх податків збирається з фізичних осіб, 

а в Україні 60% усіх стягнених податків припадає на юридичних осіб. Це сві-

дчить про те, що підприємства розвинутих країн, за інших рівних обставин, 

завжди матимуть відносно більше інвестиційних ресурсів, ніж українські. 

Податкова система може бути гальмом і каталізатором економічних  процесів 

– усе залежить від рівня її досконалості [6]. До сьогодні наголошувалося, що 
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ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

ФФууннккццііїї  ппооддааттккооввооїї  ссииссттееммии  
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дів 
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податкова система в нашій країні розвивається в позитивному плані, але вона 

ще далека від стану, щоб дійсно бути каталізатором економічного розвитку. 

Механізм впливу податкової системи на економічні й соціальні процеси мо-

жна представити  таким чином ( див. рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Блок-схема механізму й напрямів впливу податкової системи на  економічні 

процеси та рівень матеріального добробуту громадян 

 

За необтяжливої податкової системи у господарюючих суб'єктів з'явля-

ються додаткові джерела фінансування інвестицій і навпаки. Бюджет також є 

найважливішим джерелом фінансування інвестицій, і чим вищий рівень його 

наповнюваності, тим більше можливостей для фінансування інвестицій. У 

свою чергу, інвестиції є основою для розвитку національної економіки й ви-

рішення соціальних  проблем.  

Про досконалість податкової системи можна судити з рівня стягнення по-

датків і  рівномірного розподілу податкового навантаження. На жаль, для 

української дійсності притаманний низький рівень стягнення податків.  

Така ситуація в Україні склалася унаслідок багатьох причин: слабкості 

держави; своєрідного менталітету українських платників податків; недоско-

налості податкової системи; незадовільної організації стягнення  податків 

тощо.  

Тіньова економіка – складне соціально-економічне явище, що охоплює 

всю систему суспільних економічних структур, економічних відносин суспі-

льства. На наш погляд, це, по-перше, неконтрольований сектор суспільного 
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господарства в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання еко-

номічних благ і підприємницьких здібностей. По-друге, це прихована від ор-

ганів державного управління й контролю система економічних відносин між 

суб'єктами господарювання з приводу  використання державної, недержавної 

та кримінально отриманої власності. По-третє, це система отримання над-

прибутків для задоволення особистих і групових потреб невеликої частини 

населення країни. По-четверте, тіньова економіка тісно пов'язана з легальною 

економікою, є її складовою і невід'ємною частиною: підприємці не можуть 

обійтися без «послуг» держави, його матеріально-речовинних чинників, ро-

бочої сили. По-п'яте, представники тіньової економіки не вступають у легі-

тимні економічні відносини з державою як суб'єктом господарювання і тим 

самим підривають соціально-економічні засади суспільства, гальмують про-

ведення реформ.  

Визначити точні масштаби тіньової економіки в повному обсязі є немож-

ливим. Але за різними даними вона становить близько 45-50%. Вона не тіль-

ки «динамічно» зростає, а й уже досягла граничних величин.  

Негативні економічні та соціальні наслідки розвитку тіньової економіки, 

зображені на рис. 3.  

 
 

 

Рис. 3. Вплив розвитку тіньової економіки на економічні й соціальні процеси 
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мах: заходи детінізації політичного процесу, заходи щодо декриміналізації 

економіки, заходи детінізації економіки.  

Однією з умов розвитку економіки виступає наявність здорової  конкуре-

нція в країні. Конкуренція – це тонкий і чіткий механізм, який миттєво реагує 

на зміни, що сприяє якнайкращому задоволенню потреб суспільства за допо-

могою зміни структури виробництва згідно зі змінами потреб, що забезпечує 

ефективність, пропорційність і динамічність ринкової економіки.  

Наявність здорової конкуренції є умовою підвищення ефективності суспі-

льного виробництва й економічного зростання.  Механізм цього впливу мож-

на представити таким чином (рис. 4.).  

Для сучасного стану економіки України характерна наявність значних ма-

сштабів недобросовісної конкуренції, яка являє собою використання прийо-

мів і методів, пов'язаних з порушенням прийнятих на ринку правил і норм 

конкуренції. Основою для розвитку недобросовісної конкуренції є монополі-

зація і розвиток тіньового сектора економіки.  

 
 

 

Рис. 4. Механізм впливу здорової конкуренції на ефективність суспільного  

виробництва й економічний розвиток країни 

 

На рівень конкуренції та розвитку національної економіки (у т.ч. і тіньо-

вої) значною мірою впливає антимонопольна політика держави. Антимоно-

польна політика в загальному вигляді передбачає комплекс здійснюваних 

державою економічних, адміністративних і законодавчих заходів із забезпе-

чення умов ефективного функціонування конкурентного ринку й запобігання 

його надмірної монополізації. Тому антимонопольне регулювання, або обме-
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ження діяльності монополій, і забезпечення свободи конкуренції на ринку як 

метод господарського регулювання економіки – неодмінний атрибут цивілі-

зованої ринкової економіки, обов'язкова умова нормального  раціонального 

розвитку економічної системи.  

Висновки. Державна система регулювання економіки в умовах глобаль-

них викликів має виконувати роль формуючої сили та спрямовуючого векто-

ра соціально-економічних трансформацій. В основу посткризового реформу-

вання національної економіки повинні закладатися стимулюючи підходи, які 

спрямовані на активізацію ключових чинників розвитку. Аналіз наявних про-

блем економічного зростання та розвитку свідчить, що саме державні регу-

люючи механізми спроможні задавати параметри для успішної самоорганіза-

ції, саморозвитку економіки та її інтеграції в глобальну систему світового го-

сподарства з урахуванням безперебійного забезпечення добробуту і безпеки 

громадян. 
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