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ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

For Ukraine’s economic growth it is necessary to consider the factors of economic growth. For comparison, let us take the 

factors that ensure that Germany’s economic growth is stable. Combining and analyzing these factors opens the solution  to 

the problem of how to ensure economic growth for our country. 

 

За результатами ІІ кварталу 2019-го ВВП України зріс на 4,6%. Однак даний показник має потенційну можливість 

бути вищим. Тому, прискорення економічного зростання на сьогоднішній день є одним з найважливіших викликів що 

постали перед нашою країною. Без економічного зростання не буде економічного розвитку.  Саме тому, доцільно 

розглянути та проаналізувати основні фактори економічного зростання та їхній стан на сучасному етапі розвитку 

країни, і порівняємо з факторами економічного зростання в Німеччині. 

Першочергово розглянемо та проаналізуємо кількість та якість природних ресурсів в  країні. Україна входить до 

числа провідних мінерально-сировинних держав світу.  Вона має у своїх надрах  5 % мінерально-сировинного 

потенціалу світу.  В Україні розвідано 20 тис. родовищ та проявів 111 видів корисних копалин. З них 7807 родовищ,  

94 види корисних копалин мають промислове значення і враховуються Державним балансом запасів. За розвіданими 

запасами деяких корисних копалин Україна випереджає РФ, США, Велику Британію, Францію, ФРН, Канаду та інші 

країни. Таким чином, згідно актора відслідковується  готовність країни до економічного зростання. 

Наступним фактором, що аналізується, являються трудові ресурси. Щодо трудових ресурсів, то країна перебуває у 

досить критичному стані: безробіття в 1 кварталі у порівнянні з минулим роком зросло на 0,5%, але за 2 квартал у 

порівнянні з 1 кварталом 2019р. знизилось на 0,8% що склало 8,8%, від початку року виїхало 1,5 млн українців. 

Заробітна плата є головною причиною імміграції. Ми бачимо таке рішення як збільшення мінімальної заробітної 

плати, але цей крок може призвести до збільшення цін на ринку що веде до інфляції. У цьому разі існує такий вихід як 

збільшувати за робітню плату тим хто удосконалює себе, хто буде виготовляти більш якісну продукцію та має і вміє 

використовувати свої розумові та інші здібності. Допомога з боку держави  таким людям теж буде доречною. Тоді у 

людей з’явиться  стимул до самовдосконалення та причина лишатись в країні і проявити себе знаючи що це має сенс і 

їх будуть підтримувати.  

Ще двома вагомими факторами виступають обсяг капіталу в країні і технології. Що до цього, то наразі в країні 

спостерігаємо скорочення капіталу і низький рівень використання нових технологій. На підтвердження цього 

наведемо думку Девіда Ліптона: «Реформи дозволять Україні прискорити економічне зростання понад 5-6% на рік. 

Україні потрібна нова бізнес-модель з кращими інституціями, конкурентний приватний сектор, готовий конкурувати в 

європейському середовищі і в світі. Але чого немає - це капіталів і технологій». Розділяємо його думку, однак, якщо 

корупція залишиться на такому ж рівні, якщо не відбудеться реформа державного сектора економіки, цього не 

станеться. На нашу думку, для вирішення виокремлених в роботі проблем, що стоять на шляху економічного розвитку 

України, доцільно вжити наступні заходи: важливим першим кроком є залучення іноземних інвестицій. Для 

економічного зростання необхідні фінансові ресурси: інвестиції обсягом хоча б 27-35% від ВВП.  

Що до ФНР то економічне зростання спостерігається кожного року. Експерти наголошують, що це спостерігається 

завдяки 5 факторам: жорстка монетарна політика, ліберальна і соціальна ринкова економіка, унікальна структура і 

інноваційність бізнесу, ефективна соціальна система, довгострокова орієнтація підприємств і громадян. 

Всі фактори економічного зростання тісно пов’язані між собою. Наприклад, неповне використання трудових 

ресурсів уповільнює темпи нагромадження капіталу. І навпаки, низькі темпи впровадження нововведень та інвестицій 

можуть спричиняти безробіття. Таким чином, нашій країні потрібно покращити стан кожного фактора економічного 

зростання, однак крім цього має бути і підтримк з боку населення, тобто українці мають направляти себе до 

самовдосконалення і не вимагати негайної винагороди за свої зусилля. І тоді коли кожен з факторів будуть 

доповнювати один одного, а населення також прямувати до зростання не тільки в економічній сфері, наша країна 

досягне високий економічний рівень. 
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