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Економічна система України потребує якісного оновлення на основі реалізації 

ефективної економічної політики, й, перш за все, – структурної, яка повинна забезпечити 
економічне зростання та сприяти економічному розвитку країни у довгостроковій 
перспективі. Певні зміни відбуваються і зараз, однак вони, більшою мірою, є «змінами заради 
змін». Потрібні принципово нові якісні трансформації у всіх сферах економічної діяльності, 
які проявляються у термінах природоресурсної забезпеченості, економічного, соціального 
розвитку та ін. Системних реформ вимагають від України й міжнародні партнери, але ні 
європейська інтеграція, ні зовнішня фінансова допомога не вирішать наявних проблем, якщо 
внаслідок внутрішніх структурних трансформацій не відбудеться оновлення базових 
механізмів суспільного розвитку. Важливим чинником успішного реформування є оцінка 
структурних трансформацій національної економіки, визначення можливих наслідків та 
розробка стратегії переходу до розумного, сталого та інклюзивного зростання як основи 
розвитку економіки України. 

 
1. Шинкарук Л.В. Якісні структурні зміни як основа економічного розвитку 

України. Метою розвитку країни повинно бути покращення якості життя людей та 
розширення їх можливостей з формування майбутнього, а для досягнення цих цілей 
потрібен не лише вищий рівень доходу, а й і більш справедлива освіта, перспективи 
працевлаштування, дотримання гендерної рівності, краща медицина та харчування, чисте 
навколишнє середовище, чесна судова система, ширші права і свободи. Це вимагає 
економічного зростання на якісній основі, тобто відповіді на питання: «Які структурні 
зміни закладуть основу економічного розвитку України?». Безумовним є вплив на 
економічний розвиток країни сформованої структури економіки, яка істотно залежить від 
досягнутого рівня розвитку країни, але не менш значущим є й структура інститутів, 
ступінь їх зрілості та якість функціонування. Окрім того, Україні надзвичайно складно 
досягати розумного, сталого та інклюзивного зростання в умовах загострення глобальних 
викликів, значних внутрішніх структурних диспропорцій, корупції і військової агресії. 
Корекція структури національної економіки є надзвичайно складним та довготривалим 
процесом і не може здійснювати лише інструментами фіскальної та монетарної політики. 
Для цього необхідна структурна політика, спрямована на залучення інвестицій у нові, 
конкурентоспроможні сектори, здатні розширити присутність на зовнішніх ринках та 
скоротити ті виробництва, які потребують дорогих і дефіцитних для країни ресурсів. 
Іншою важливою складовою ефективної структурної політики повинен стати компонент 
спрямований на зміну споживчої поведінки населення та бізнесу.  

Для реалізації поставлених завдань необхідно випрацювати ініціативи у різних 
секторах економіки, які дозволять візуалізувати траєкторію перспективних структурних 
змін та розробити стратегію розвитку України і сформувати бачення майбутньої моделі 
економіки України. Вирішення стратегічних завдань розвитку повинно ґрунтуватися на 
партнерстві влади, бізнесу і громадськості, досвід якої є напрацьовано у Європейському 
Союзі, США та інших країнах і втілено у програмних документах з визначенням 
індикаторів, що оцінюють хід виконання реформ та програм, термінів і джерел 
фінансування. Повинно відбутися переосмислення підходів до економічного розвитку 
щоб повернутися до витоків коли в основі індивідуальних та колективних рішень лежать 
справжні цінності людської праці та дбайливого ставлення до природних ресурсів. 
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2. Москвін О.О. Структурні особливості складових ВВП України: реалії та 

особливості розрахунку. Найголовнішими напрямками структурних змін економіки 
України, які є необхідними на шляху інтеграції до ЄС є: відновлення економічного 
потенціалу країни, зростання рівнів виробництва і доходів населення, зниження залежності 
економіки України від зовнішніх ринків, насамперед тих, які мають характер монополії або 
монопсонії. Стосовно економічних викликів та загроз в умовах глобалізації та соціально-
політичної кризи можна зробити такі висновки: 1) економічний потенціал втрачений, 
відбувається відносне і фактичне зниження виробництва та споживання, зростання 
залежності від світової економічної кон’юнктури та від країн-торговельних партнерів; 2) 
руйнівними є наслідки російської агресії для України та іще більш несприятливими є її 
результати для тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, частини районів 
Донецької та Луганської областей; 3) відбувається формування економіки периферійного 
типу; 4) порушується пропорційність розвитку України, надмірно зростає споживання, 
формується негативне сальдо зовнішньоекономічних зв'язків; 5) пріоритетним для 
інтеграції до ЄС є забезпечення структурних змін економіки України. 

 
3. Тищук Т.А. Зміни технологічної структури промисловості України. 

Відповідно до рекомендацій UNIDO індикатор доданої вартості промисловості (MVA, 
Manufacturing Value Added) найкраще відображає ефективність промислової політики 
держави та повинен використовуватися як цільовий показник при її формуванні. Аналіз 
динаміки технологічної структури з використанням класифікації видів промислової 
діяльності за їх технологічною інтенсивністю (technology intensity), розроблену ОЕСР та 
адаптовану Євростатом для NACE 2, дозволив виявити: 1) MVA високотехнологічних 
галузей промисловості в Україні залишається малою, проте впевнено зростає завдяки 
розвитку фармацевтики; 2) MVA галузей з технологічною інтенсивністю, яка вища за 
середню (high-medium technology), коливається залежно від цін і попиту на базову хімію 
та машинобудування на зовнішніх ринках; 3) MVA галузей з технологічною 
інтенсивністю, яка нижча за середню (medium-low technology), впевнено знижується під 
впливом тенденцій на зовнішніх ринках; 4) MVA галузей з низькою технологічною 
інтенсивністю (low-technology), впевнено зростає і основним драйвером цієї тенденції є 
харчова промисловість. Загальна тенденція MVA в Україні є низхідною починаючи із 
2007 року, оскільки промисловість розвивається під впливом екзогенних чинників та 
недолугої монетарної та фіскальної політики держави. 

 
4. Бородіна О.М. Структурні деформації в аграрному і сільському розвитку. 

Процес нарощення в Україні виробництва окремих видів сільськогосподарської 
продукції та її експорту супроводжується інтенсифікацією аграрного виробництва, 
надконцентрацією сільськогосподарської землі, обезземеленням селян та звуженням 
доступу до засобів для існування в сільській місцевості. Результатом стала 
різновекторна динаміка аграрного і сільського розвитку: експортоорієнтоване 
сільськогосподарське виробництво загалом зростає, а окремі його галузі, село і сільські 
громади - занепадають. У сільській місцевості зберігаються високий рівень депопуляції, 
масштабне реальне і приховане безробіття, що зумовлює трудову міграцію населення, 
його збідніння; погіршується доступ до суспільних благ і послуг, посилюються 
деградація сільської інфраструктури та обезлюднення сіл. Разом з погіршенням стану 
сільськогосподарських угідь та довкілля це свідчить про ресурсовиснажливий характер 
аграрного росту, наявність в ньому прихованих тенденцій саморуйнування. 
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5. Шубравська О.В. Структурні зміни та ефективне зростання 

сільгоспвиробництва. Масштаби наявних фінансових, матеріально-технічних ресурсів 
сільгоспвиробництва України, стан його екологічної складової є незадовільними. Це дає 
підстави стверджувати, що сільгоспвиробництво потребує серйозних структурних змін 
відповідно до загальноприйнятої у світі, концепції сталості на основі інноваційності. 
Проведення структурних реформ у сільському господарстві України має здійснюватися 
за такими напрямами: вирівнювання рівня доходів, ліквідація дискримінації малих 
виробників; забезпечення прискореного розвитку тваринництва і стабілізації його 
частки в галузевій структурі сільгоспвиробництва; коригування структури 
сільгоспземель і посівів сільськогосподарських культур для збільшення частки 
природних кормових угідь і кормових культур; зростання частки кредитних ресурсів у 
структурі фінансового забезпечення агровиробників; посилення ролі інноваційної 
складової у ресурсному забезпеченні сільгоспвиробництва; зменшення частки імпорту в 
структурі ресурсів агровиробництва. 

 
6. Шовкун І.А. Європейські орієнтири промислової політики України. 

Ключовою економічною реформою в контексті Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС має стати здійснення нової індустріалізації. Необхідність її проведення зумовлена 
важливою роллю промисловості як фундаменту соціально-економічного поступу, а 
також потребою у розв'язанні гострих проблем, які постали перед країною. Засадничими 
елементами нової промислової політики мають стати: відродження промисловості як 
ключової галузі національної економіки; фінансова стабілізація і забезпечення 
доступності ресурсів фінансових ринків для реального сектора економіки; залучення 
інвестицій для розбудови нового індустріального базису економіки; структурна 
перебудова промисловості, модернізація виробництва на основі нових технологій; 
децентралізація інструментів промислової політики і стимулювання розвитку 
промисловості в регіонах країни; фінансування науки і сприяння технологічним 
інноваціям у виробництві; розбудова сучасної виробничо-технологічної інфраструктури. 

 
7. Шелудько Н.М. Фінансові детермінанти структурних змін. Наявність 

розвиненого фінансового сектора є необхідною передумовою технологічних змін, 
структурних зрушень і стабільного довгострокового економічного розвитку. В Україні 
масштабна декапіталізація фінансових інститутів, насамперед у банківському та 
страховому секторах, послабила функціональну спроможність фінансового сектора 
щодо трансформації заощаджень в інвестиції. За нинішніх обставин держава, 
запозичуючи кошти у фінансовому секторі у надмірних обсягах, порушує ринкові 
механізми розміщення ресурсів. Дисфункціональність фінансових інститутів 
(насамперед, в плані кредитно-інвестиційної функції) уповільнює міжгалузеву 
мобільність капіталу. Недостатність капіталу фінансових інститутів є однією із 
основних перешкод для відновлення обсягів боргового фінансування реального сектора 
економіки. Необхідною є реструктуризація фінансового сектора. 

 
8. Соболєв Б.В. Структурні зміни фінансового сектору, які зможуть забезпечити 

економічний розвиток. Зміна структури нашого господарства стане наслідком зміни 
суспільно-економічної моделі розвитку. Ця модель характеризується олігархічно-
колоніальним способом ручного керування суспільними ресурсами, вилучення яких до 
централізованих фондів через публічні фінанси сягнули критичної межі. Наріжним 
каменем макрореформування має стати перегляд видатків публічних фінансів з позицій 
соціально-економічної ефективності, раціонального ресурсокористування та демографічної 
кризи. Поступове зниження показника вилучення ВВП до централізованих фондів 
(консолідований бюджет, перерозподіл бюджетних коштів на користь місцевих громад, 
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реформування Пенсійного фонду та перехід до другого рівня пенсійного страхування, 
об’єднання та реформування фондів соціального страхування, ліквідація державних 
монополій, насамперед НАК «Нафтогаз України» та ін.) створить умови для появи довгої 
гривні. Вона стане основою розвитку фінансового сектору, в якому небанківські оператори 
будуть поступово збільшувати свою частку з нинішніх 5% ресурсів. 

 
9. Бобух І.М. Якими повинні бути кроки держави по створенню ринку науково-

освітніх послуг? Ринок науково-освітніх послуг – один із «провалених» ринків на території 
України, на ньому не відбувається ефективного розподілу товарів, послуг та ресурсів. 
Особливої ваги ці процеси набувають у контексті євроінтеграційного вектору розвитку 
українського суспільства, необхідності впровадження і налагодження механізмів 
ефективної взаємодії між вітчизняними та європейськими освітньо-науковими 
інституціями та людьми, які беруть на себе відповідальність за проведення величезного 
обсягу роботи з їх узгодження. Старі проблеми набувають нового змісту і реальністю стає 
парадоксальна ситуація, коли існуючі інституції, інфраструктура, поведінкові шаблони і 
т.д. потребують зовнішньої допомоги для їх структурних трансформацій, однак самі ж 
перешкоджають отриманню цієї допомоги, у т.ч. у вигляді грантів, програм 
співробітництва. Найскладнішим в даній площині для науковців і освітян є забезпечення 
змін у собі, власних структурах і підходах до організації роботи. Фокус має бути на: 
виробленні навичок індивідуалізму, творчості і інтенсивної праці у науковців і освітян; 
налагодженні взаємодії підприємництва, наукової та освітньої сфер у рамках 
євроінтеграційних пріоритетів; зменшенні можливостей для корупції; підвищенні рівня 
прозорості; зростанні ролі «field study» у наукових дослідженнях; наданні освітнім і 
науковим установам прав самостійного визначення назв і переліків спеціальностей, 
забезпечення порівнянності результатів навчання за різними спеціальностями на різних 
освітніх та наукових рівнях за «освітніми ефектами» та навичками, якими має володіти 
фахівець у своїй професійній діяльності. 

 
10. Бажал Ю.М. Створення мережі підприємницьких університетів в Україні 

як важливий елемент стратегії структурних змін. В Україні існує нагальна 
необхідність удосконалення державної інноваційної політики у напрямі розвитку 
механізмів кооперативної взаємодії університетів, бізнесу та держави за моделлю 
«потрійної спіралі» інноваційного циклу. Такий підхід сприятиме генерації інноваційних 
високих технологій через органічне поєднання освітнього і наукового потенціалу 
університетів з ринковими інтересами і ресурсами бізнесових структур та реалізацією 
національних пріоритетів держави. Світова практика свідчить, що центральним ядром цієї 
моделі виступають університети, які реалізують так звану «третю місію» – грають 
активну роль у процесах комерціалізації власних кооперативних наукових досліджень і 
розробок. Це призвело до появи і динамічного розвитку в багатьох країнах відповідних 
університетів нового типу – підприємницьких університетів, яких в Україні фактично ще 
не існує, але треба дуже оперативно виправити цю ситуацію.  

 


