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Abstract: У статті подано аналіз макроекономічних показників 
України за період 2010-2015 років. Наведено ряд переваг, які 
роблять нашу країну привабливою для зовнішньоторгівельних 
зв’язків, зокрема вигідне геополітичне розташування, велика 
кількість населення, площ сільськогосподарських угідь, 
наявність значних запасів різноманітних природних ресурсів 
тощо. Проведеними дослідженнями встановлено, що найбільша 
частка в структурі ВВП належить промисловому виробництву. 
Відзначено, що продукція сільського господарства та харчової 
промисловості становить третину від загального обсягу 
експорту і має тенденцію до зростання. Протилежну ситуацію 
спостерігаємо в експорті металургійної, гірничої та 
машинобудівної продукції. У структурі імпорту високою є частка 
палива та мінералів, однак має місце переорієнтація експорту та 
імпорту з російського на європейські ринки. Наслідками 
економіко-політичної кризи в нашій країні за останні роки 
стали скорочення експорту, падіння обсягів ВВП, девальвація 
національної валюти, інфляція тощо. Певна стабілізація 
економічного стану України стала можливою завдяки допомозі 
міжнародних фінансових організацій та розвинених країн світу. 
Встановлено зовнішні та внутрішні ризики і характерні 
особливості розвитку національної економіки протягом 
досліджуваного періоду. 
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1. Постановка проблеми 

На сьогоднішній день національна економіка знаходиться в умовах політико-економічної кризи та 
вимушена відповідати на виклики нових, незнайомих факторів зовнішнього середовища, адже за всі 
роки своєї незалежності наша країна ще не мала досвіду воєнного часу. Ці фактори в конкретних 
ситуаціях по-різному впливають на виробничо-господарську діяльність вітчизняних підприємств 
промисловості, тому їхні керівники змушені сьогодні як ніколи ефективно вирішувати проблеми 
виживання та розвитку в нових умовах, які диктує зовнішнє середовище. 

За останні п’ять років Україна вдруге намагається подолати кризовий шок. Кожен з шоків мав свої 
особливості, і основу кожного формували свої чинники та складові [6]. Тому актуальним завданням є 
аналіз динаміки соціально-економічного розвитку України з огляду на основні тенденції розгортання 
кризових процесів в Україні за останнє п’ятиріччя. 

2. Мета дослідження 

Аналіз макроекономічних показників за період 2010-2015 років, що відображають динаміку та 
тенденції економічного стану країни і виявлення факторів впливу на нього, які дозволять зробити 
обґрунтовані прогнози щодо розвитку української економіки на майбутнє.   

3. Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій 

Дослідженню проблем та динаміки соціально-економічного розвитку України присвячені наукові 
праці багатьох вітчизняних вчених, зокрема О. Амоші, З. Варналія, А. Гальчинського, Б. Данилишина, 
В. Геєця, О. Дзюблюка, В. Юрчишина та інших. Однак потребує подальшого вивчення динаміка 
економічного розвитку нашої держави за останні роки з точки зору швидкої зміни та важливості умов і 
факторів, що чинять вплив на нього. 

4. Виклад основного матеріалу дослідження 

Вигідне геополітичне розташування України та велика кількість населення (шосте місце в Європі) 
робить ринок збуту нашої країни одним з найпривабливіших у Європі. Окрім зовнішніх переваг, Україна 
багата на природні ресурси: 20% світового обігу залізної руди та 4% світового обсягу вугілля 
припадають на нашу країну. Велика площа сільськогосподарських угідь (43 млн. га, 72% від загальної 
площі держави) щороку дає мільйони тон зерна, яке експортується по всьому світу. Даний факт робить 
Україну першою в Європі за часткою сільськогоподарського виробництва в структурі ВВП (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Частка сільськогосподарського виробництва в структурі ВВП України та інших країн 

регіону в 2014 році [1, 4] 
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За структурою українська економіка є порівняно невеликою, відкритою та товарною. У 2014 р. 
країна зайняла 58-е місце у світі за розміром номінального ВВП (132 млрд. дол. США) і 47-е за ВВП за 
паритетом купівельної спроможності (ПКС). ВВП України на душу населення склав 3 089 дол. США (8 240 
дол. США за ПКС) – це 126-й показник у світі (106-й за ПКС). Зовнішньоторговельний оборот України 
складає 108 % ВВП [1]. 

Основні макроекономічні показники розвитку країни за 2010-2014 рр. наведено в табл. 1. 
 

Таблиця 1. Основні макроекономічні показники за 2010-2014 роки 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 
Національні рахунки, млрд. грн      
Номінальний ВВП 1079,3 1300,0 1404,7 1465,2 1566,7 
Споживання 897,6 1094,2 1221,2 1329,6 1409,8 
Валове нагромадження 225,3 291,7 305,0 270,9 221,0 
Чистий експорт товарів та нефакторних послуг -43,5 -85,9 -121,5 -135,3 -64,0 
Індекс (%, річна зміна)      
Реальний ВВП 104,1 105,5 100,2 100 93,2 
Споживання 106,3 111,3 107,4 105,2 92,6 
Валове нагромадження основного капіталу 103,2 108,5 105 91,6 77,0 
Експорт товарів та послуг 104,1 102,7 94,4 91,9 85,5 
Імпорт товарів та послуг 114,4 115,4 103,8 96,5 77,9 
Випуск окремих секторів економіки, %, річна зміна      
Сільське господарство 98,6 120,2 96,1 113,6 102,8 
Промислове виробництво 112,0 108,0 99,3 95,7 89,9 
Інфляція, індекс (%)      
Індекс споживчих цін (середній за рік) 109,4 108,0 100,6 99,7 112,1 
грудень до грудня попереднього року 109,1 104,6 99,8 100,5 124,9 
Індекс цін виробників промислової продукції (середній за 
рік) 

120,9 119,0 103,7 99,9 117,1 

грудень до грудня попереднього року 118,7 114,2 100,3 101,8 131,8 
Зовнішній сектор, млрд. дол. США      
Рахунок поточних операцій -4,8 -11,3 -15,6 -18,3 -5,3 
Обсяг експорту товарів та послуг 64,0 81,3 83,9 78,7 65,3 
Обсяг імпорту товарів та послуг -69,5 -92,1 -99,1 -95,7 -70,7 
Фінансовий рахунок -9,7 -8,7 -11,4 -20,3 8,4 
Прямі іноземні інвестиції -5,6 -6,6 -6,9 -3,9 -0,3 
Валові міжнародні резерви НБУ (на кінець періоду) 34,6 31,8 24,5 20,4 7,5 
Державні фінанси, млрд. грн.      
Доходи зведеного бюджету 314,5 398,6 445,5 442,8 456,1 
Видатки зведеного бюджету 379,1 421,6 492,5 505,8 523,1 
Сальдо зведеного бюджету -64,6 -23,1 -46,9 -63,6 -72,0 
Державний борг (прямий та гарантований) 432,3 473,2 515,5 584,8 1110,8 
Соціальні показники      
Рівень безробіття (за методологією МОП), у % до 
економічно активного населення віком 15-70 років 

8,2 8,0 7,6 7,3 9,3 

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн 2250 2648 3041 3282 3480 
 
Як свідчать дані табл. 1, щороку відбувалося значне скорочення експорту, що за останній рік стало 

наслідком економіко-політичної кризи в нашій країні, яка спровокована сусідньою державою. 
Переорієнтація експортоформуючих складових зовнішньоекономічної діяльності України з промислової 
продукції на сільськогосподарську робить вплив на плавний перехід економіки країни з індустріальної 
до постіндустріальної.  

Промисловість і надалі відіграє важливу роль у структурі ВВП (25%, див. рис. 2) завдяки впливу на 
інші галузі економіки, особливо на транспорт і оптову торгівлю. 
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Рис. 2. Частка промислового виробництва в структурі ВВП України та інших країн регіону в 2014 

році [1, 4] 
 
Даний факт має відображення і на структурі зовнішньої торгівлі товарами в 2014 році (рис. 3). Так, 

30,2% від загального обсягу експорту припадає на продукцію сільського господарства та харчової 
промисловості. Даний показник з 2010 року має зростаючу тенденцію (в першу чергу зростання обсягів 
експорту зернових, насіння олійних культур і рослинної олії) та робить Україну не тільки лідером в 
європейському регіоні, а й одним з найбільших у світі виробників та експортерів сільськогосподарської 
продукції. Протилежна тенденція спостерігається в експорті металургійної та гірничої продукції, адже 
якщо в 2010 році їхня частка складала 33%, то в 2014 цей показник скоротився до 27,6% на металургійну 
продукцію та 13,3% на продукцію машинобудування.  

 
Рис. 3. Структура зовнішньої торгівлі товарами в 2014 році [1, 3] 

 
Через значний рівень енергозалежності країни, в структурі імпорту також, як і в попередні роки, 

високою залишається частка палива та мінералів (25,7%). Проте з огляду на останні події дещо змінився 
основний торговий партнер з імпорту енергоресурсів. Як свідчать дані рис. 4, частка Російської Федерації 
(РФ) у імпорті України в силу відомих обставин на кінець 2014 року становила менше 25%, проте майже 
40% досягла частка товарів, що ввозилися з країн Європейського Союзу (ЄС). 
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Рис. 4. Частка ЄС і РФ в імпорті України [1, 2] 

 
Поступово євроінтеграція України знаходить відображення і на географії експорту (див. рис. 5). 

Після початку воєнної агресії РФ та руйнування торгових відносин з нею, орієнтир змістився на 
європейський ринок, де набирають обертів торгова співпраця з Польщею, Німеччиною, Італією та 
іншими європейськими країнами. 

 

 
Рис. 5. Частка ЄС і РФ в експорті України [1, 2] 

 
 
Розгорнутий воєнний конфлікт на сході країни, де розташовані ключові промислові підприємства, 

що зараз перебувають на непідконтрольній Україні території, призвів до падіння обсягів ВВП на кінець 
2014 р. на 6,8 % порівняно з попереднім роком після двох років нульового зростання (рис. 6) [1, 2]. 
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Рис. 6. Приріст реального ВВП 

 
Проте експерти подають оптимістичні прогнози щодо зростання номінального та реального ВВП 

на 2015-2016 рр. (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Динаміка реального та номінального ВВП (прогноз на 2016 рік) [5] 

 
Серед основних чинників скорочення ВВП стало різке падіння обсягів промислового виробництва 

– на 11 % порівняно з попереднім 2013 роком, хоча спад можна було спостерігати й у більшості інших 
галузей економіки, крім сільського господарства. Так, завдяки рекордному врожаю в 2014 році (64 млн. 
т.), обсяги виробництва сільськогосподарської продукції підвищилися на 2,8% в порівнянні з попереднім 
роком. Найгірша ситуація спостерігалася в будівництві, де темпи падіння були найбільшими (станом на 
травень поточного року, рис. 8). 
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Рис. 8. Ключові показники реального сектору, % [1, 2] 

 
Звісно, економіко-політична криза в країні також відобразилася і на фінансових ринках. З кінця 

2013 року національна валюта знецінилася на 62%. Заворушення на валютному ринку спровокували 
значний відтік вкладів із банків. З кінця 2013 р. банківська система втратила 15% гривневих і 49% 
валютних вкладів. Станом на кінець липня 2015 р., Національний банк вивів з ринку 53 
неплатоспроможні банки із 180, які існували наприкінці 2013 р. Девальвація грошової одиниці та суттєве 
підвищення тарифів на комунальні послуги призвели до прискорення споживчої інфляції, яка сягнула 
61% у квітні 2015 р. (рис. 9) [1, 2]. 

 
Рис. 9. Динаміка споживчої інфляції, % 

 
Завдяки потужній фінансовій допомозі з боку МВФ, європейських та східних країн для підтримки 

та зміцнення національної економіки, Україні вдалося уникнути краху фінансової системи, навіть коли 
Національний банк України (НБУ) перестав стримувати валютний курс. 

Початковий дворічний пакет допомоги у розмірі 27 млрд. дол. США, про який було оголошено у 
квітні 2014 р., включав 17 млрд. дол. США кредиту «стенд-бай» від МВФ, а також фінансування від 
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Світового банку, ЄС, Сполучених Штатів Америки й інших країн і міжнародних фінансових установ. 
Минулого року Україна використала 10 млрд. дол. США з цього пакета, чого було достатньо для 
здійснення планових виплат за державним боргом в іноземній валюті. Але із переростанням воєнного 
конфлікту на сході України в затяжну стадію та через те, що його негативний вплив на економіку 
виявився сильнішим, ніж очікувалося, первинний розмір фінансової допомоги було збільшено до 50 
млрд. дол. США, а його строк було продовжено ще на три роки [1]. В порівнянні з поточним 2015 роком, 
за прогнозами експертів, у 2016 році слід очікувати зростання частки прямих іноземних інвестицій в 
структурі ВВП до 2,8% (рис. 10). 

 
Рис. 10. Обсяг чистого притоку прямих іноземних інвестицій на 2015-2016 роки [5] 

 
Після різкого неконтрольованого росту курсу долара взимку 2015 року, можна констатувати, що 

вже з березня в національній економіці розпочались відновні процеси та макроекономічна ситуація у 
цілому дещо стабілізувалися. Завдяки введенням ліміту на обмін валюти та запровадження жорсткого 
контролю за міжбанківськими операціями (внаслідок чого було ліквідовано 80 банків), НБУ вдалося 
стабілізувати валюти валютний курс на рівні 21-23 грн. за дол. США. 

Проте, економіка все ще потерпає від негативного впливу воєнного конфлікту на сході країни. Так, 
в першому кварталі поточного року реальний ВВП скоротився на 17,2% (в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року). Але, за оцінками експертів, динаміка окремих секторів економіки в другому 
кварталі поточного року свідчить про певну стабілізацію економічної активності. Так, темпи падіння в 
промисловості в червні 2015 р. скоротились до -18,1 % р/р порівняно з -20,7% у травні. Сповільнення 
темпів падіння спостерігається у роздрібній торгівлі та будівництві, що свідчить про відсутність 
подальшого скорочення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту. Стабілізація валютного 
курсу сприяла сповільненню інфляції. В червні 2015 р. місячна інфляція повернулась до середньо-
історичних значень, а річний показник уповільнився до 57,5%, хоча вторинні ефекти девальвації гривні 
ще продовжують створювати тиск на споживчі ціни [1]. 

Не дивлячись на руйнівний характер девальвації гривні в лютні 2015 року, з іншого боку вона 
допомогла Україні зміцнити зовнішню позицію. Це було виражено в зменшенні дефіциту поточного 
рахунку з 9% до 4% ВВП та його скорочення до нуля в першому півріччі поточного року. Проте, даний 
факт не мав впливу на швидкість відтоку капіталу з приватного сектору. 

Тому влада України почала проводити виважену фіскальну політику, в першу чергу орієнтуючись 
на стан бюджету. Так, за перші п’ять місяців 2015 року консолідований бюджет був зведений з 
профіцитом у 19,4 млрд. грн. (0,9 млрд. дол. США), порівняно з дефіцитом у 8 млрд. грн. (0,8 млрд. дол. 
США) в аналогічному періоді 2014 року. Завдяки росту ПДВ, мита та акцизів надходження до бюджету 
підвищилися більше, ніж на 30%. Проте, разом із збільшенням надходжень до бюджету, збільшилися 
витрати, основна стаття яких була обслуговування державного боргу та обороноздатність країни. 

Виходячи з макроекономічної ситуації, що можна було спостерігати за перше півріччя поточного 
року (табл. 2), експерти прогнозують такі зовнішні та внутрішні ризики для національної економіки на 
2016 рік. 
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Таблиця 2. Макроекономічна ситуація в Україні та чинники, що на неї впливають 
Показник Станом на 

Травень 
2014 

Вересень 
2014 

Грудень 
2014 

Травень 
2015 

ВВП, % реальні зміни:     
Російська Федерація 1,6 1,1 -0,6 -3,4 
США 2,9 3,0 3,0 3,0 
Китай 7,1 7,2 7,2 6,3 
Єврозона 1,7 1,5 1,3 1,4 
Ціни на нафту марки Brent, середньорічна, дол. 
США/барель 

103,7 112,0 71,1 61,5 

Ціни на сталь, середньорічна у % до попереднього 
року 

- - - 17,2 

Середньорічний обмінний курс, євро/дол. США 1,4 1,3 1,2 1,1 
Середньорічна ціна на природний газ, дол. США за 1 
тис. м3 

384,1 372,3 339,6 279,9 

Зміна тарифів на комунальні послуги (грудень до 
грудня) на базі яких розраховується індекс 
споживчих цін, %, зокрема: 

    

Природний газ 40,0 41,1 52,5 362,4 
Гаряча вода, опалення 37,9 38,9 50,0 69,1 
електроенергія 25,0 24,3 21,4 45,4 
Мінімальна заробітна плата середньорічна, грн 1358,1 1325,1 1312,8 1242,6 
Врожай зернових, млн. тон 55,4 60,0 60,7 56,9 
Облікова ставка, %, на кінець року 9,9 11,4 13,2 25,6 
Середньозважена середньорічна ставка за 
кредитами комерційних банків в національній 
валюті, % 

- - - 29,8 

Чисте використання ресурсів МВФ Нацбанком та 
Урядом України, млрд. дол. США 

7,9 5,4 9,6 10,0 

Доходи бюджету від приватизації, млн. грн. 6192,6 5609,1 5569,9 4083,3 
 
Зовнішніми ризиками та характерними особливостями розвитку національної економіки є: 
1. Дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків 

капіталу. 
2. Ескалація українсько-російського конфлікту. 
3. Згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їхньої 

реалізації на майбутній період у зв’язку з макроекономічною невизначеністю. 
4. Неотримання запланованого фінансування від МВФ. 
5. Повільне відновлення розвитку світової економіки та збереження низьких цін на світових 

сировинних ринках. 
6. Надходження незначних обсягів донорської допомоги. 
7. Імплементація положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
8. Подальше введення іншими країнами світу дозволених СОТ торгівельних обмежень, які 

негативно впливають на український експорт. 
9. Суттєва девальвація євро по відношенню до долара. 
10. Дії введених Україною обмежень на імпорт з метою покращення платіжного балансу [5]. 
До внутрішніх ризиків та характерних особливостей розвитку національної економіки можна 

віднести: 
1. Поширення неплатоспроможності реального сектору економіки. 
2. Нарощування негативних інфляційних очікувань населення. 
3. Збереження низької кредитної активності комерційних банків. 
4. Загострення дефіциту енергетичних ресурсів в країні (у т.ч. вугілля). 
5. Посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку. 
6. Проведення значної емісії для фінансування дефіциту бюджету. 
7. Значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у Пенсійному фонді, інших 

Фондах державного соціального страхування та НАК «Нафтогаз України». 
8. Отримання низького врожаю зернових культур. 
9. Дефолт за зобов’язаннями країни. 
10. Суттєве підвищення тарифів на природний газ для населення та промисловості [5]. 
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Не дивлячись на власний промисловий та сільськогосподарський потенціал, структура експорту 
України має високий рівень залежності від світового товарообігу та стану світової економіки. Унаслідок 
сильної залежності від іноземного попиту та тісного взаємозв’язку між орієнтованими на експорт 
галузями й іншими сферами економіки швидкість зростання української економіки є вкрай непостійною, 
із різкими провалами під час світових економічних криз, але й одночасно швидким відновленням у часи 
зростання глобальної економіки [1]. Тому важливим є питання наскільки швидко стратегічно важливі 
для держави та економіки підприємства мають змогу та ресурси пристосовуватися до змін. 

5. Висновки 

Таким чином, аналіз макроекономічної динаміки країни за останнє п’ятиріччя свідчить про те, що, 
не дивлячись на загострення економіко-політичної кризи внаслідок воєнної агресії з боку РФ, 
національна економіка вже пережила перший шок та поступово відновлюється здебільшого завдяки 
фінансовій допомозі МВФ та інших країн світу. На даному етапі розвитку вітчизняної економіки та з 
огляду на нинішню ситуацію, нагальною є інтеграція України у світові виробничі, торговельні та 
фінансові мережі. 
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