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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ :
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
Сьогодні Україна – це країна, яка розвивається. Основними показники
економiчного та соцiального розвитку України є - валовий внутрішній продукт
(ВВП) — один із найважливіших показників розвитку економіки, який
характеризує кінцевий результат виробничої діяльності у сфері матеріального і
нематеріального виробництва.
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Якщо реальний ВВП у січні-травні порівняно з

відповіднім періодом попередня року стає 97,7%, то в січні-червні 2013 року 97,0%. Істотне падіння відбулося в червні - 94,1% (травень - 95,1%) ». Світовий
банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 5% і очікує, что в 2015
році економіка України може показати зростання на 2,5%. Європейський банк
реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумкамі 2013
року на 7% .
Загалом у Європейському союзі рівень ВВП на душу населення рівний $35
116, кількість осіб що проживають на його території більша ніж пів мільярда –
502 млн. 486 тис. 499 чол. (2011р.)., З числа 27 країн Європейського союзу за
оцінками Європейського бюро статистики (Eurostat) у 2011 р. ВВП на душу
населення варіюється від 46%. Зазначимо, що найменший показник з
розглянутих європейських країн за даними Eurostat продмонстрували Албанія та
Боснія і Герцоговина по 30%, з абсолютним показником 10,5 тис.дол.
Експорт України на початку 90-х рр. складав 26-27%. Суттєве зростання
відбулося у 1994-1995 рр. – з 35 до 47%, у 2000 р. цей показник сягнув максимуму
– 62%. З 2003 р. зберігається тенденція зниження експорту: у 2008 р. значення
цього показника склало 41%, найвищого показника він сягнув у 2012 р. Протягом

1990-1993 рр. значення імпорту України зберігалося на рівні 26-29% і у 1994 році
сягнуло позначки майже 39%, а ще через рік досягло 50%. З 1995 року імпорт
України коливається у межах 45-55%. Максимум протягом 1990-2012 рр.
значення імпорту спостерігався у 2010 р. – 57%.
Першочерговими проблемами Україна на даному етапі є: захист
внутрішнього

ринку,

шляхом

податкової

політики;

підвищення

конкурентоспроможності вітчизняного виробника, шляхом стимуляції розвитку
науково-технологічного і виробничого національних секторів; поліпшення
інвестиційного клімату; контроль над трудовою міграцією, шляхом збільшення
привабливості праці на вітчизняному ринку; активну співробітництво зі
світовими організаціями.
Аналіз як власне економічних, так і соціальних та фінансових індикаторів
економічної безпеки України дозволяє зробити узагальнюючий висновок:
подальше збереження нинішніх основних тенденцій загрожує безпеці держави, а
в системі глобальної економіки відкине Україну на периферію, або взагалі
залишить поза цією системою.
Для цього Україні необхідно підвищити свій авторитет на світовій арені,
провести зміни в політиці захисту прав власності, удосконалення грошовокредитної системи. Крім того «країну очікують радикальні зміни в системі
господарювання пов'язані з адаптацією до стандартів, менеджменту, технологій
виробництва, бухгалтерського обліку тобто всього комплексу проблем
фінансово господарської діяльності».
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