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перспективі. 
Отже, витрати та їх класифікація, основні поняття компетентного роз-

поділу витратна нові технології, а також способи їх оптимізації це клопітка  і 
вимоглива робота. 

Список використаних джерел: 
1. Колісник Г.М.Економічна сутністьі класифікація витрату зв’язкуз 

узагальненням на рахунках бухгалтерського обліку.URL: 
https://inlnk.ru/agwn4j 

2. Курсова робота студента Львівської комерційної академії. URL: 
https://studfile.net/preview/5283333/ 

3. Пустова І. В. методиуправліннявитратами в сучаснихумовах: 
ефективністьзастосування, переваги та недоліки. Інвестиції: практика 
та досвід № 11. 2013. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2013/12.pdf 
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Полтавського університету економіки і торгівлі 

 
Україна є незалежною державою вже 30 років За цей період ми пережи-

ли не одну кризу, кожна з яких з`являлася несподівано й сильно впливала на 
економіку. За три десятиліття Україна пережила більше криз, ніж сусідні дер-
жави. 

«Українська економіка характеризується низькими дисбалансами нині в 
публічних фінансах, зовнішньоекономічному секторі, у нас дуже низький де-
фіцит поточного рахунку, хоча в майбутньому ми очікуємо, що він розширю-
ватиметься», – зазначив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук під час бри-
фінгу, присвяченого презентації звіту [1].  

Починаючи з 2000 року, економіка України стабільно зростала. Зрос-
тання становило 7% у 2007 році порівняно з попереднім роком, навіть на сьо-
годнішній день за обсягом ВВП країна не досягла рівня 1990 року.Протягом 
1995-2004 рр. обсягизбільшилися на 40 % у промисловому виробництві, про-
дуктивність праці зросла в двічі. Темп зростання реального ВВП 2004 року 
становив 12,15 %, а темп зростання обсягу промислового виробництва – 12,5 %, 
то 2005 року він був рекордно низьким – 2,7 %. На фоні зростання реального 
ВВП спостерігалося уповільнення промисловості виробництва, це свідчить 
про відсутність стабільного процесу для використання галузей промисловос-
ті [7]. 

Криза 2008-2009 рр. Коли мова заходить про оцінку економіки будь-
якої країни, то передусім дивляться на ВВП. Валовий внутрішній продукт по-
казує сумарну вартість товарів, робіт та послуг, які виробила вся економіка за 

https://inlnk.ru/agwn4
https://studfile.net/preview/5283333/
http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2013/12.pdf
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рік.Падіння промислового виробництва у вересні становило – 4,5%.Зовнішній 
борг України у середині 2008 року дорівнював 59,9%  

 
 Рис.1. Державний борг України  2003-2008 рр. 
 
ВВП.Приріст ВВП становив 2,1% до попереднього року. Інфляція в Укра-

їні становила 22 %,скорочення експорту викликало падіння всієї економі-
ки.Світова криза 2008 року показала залежність економіки України від глоба-
льних процесів [8]. 

На 2009 рік економка України зазнала значного скорочення. Знизився 
зовнішній попит на українські товари, це призвело до падіння реального ВВП 
на 15,1%. Фізичні та юридичні особи зустрілися з відсутністю кредитування. В 
результаті, більшість компаній заморозили свої інвестиційні проекти. Реаль-
ний імпорт знизився на 38,6 % Водночас, реальний експорт скоротився на 
25,6% і був частково підтриманий експортом зернових культур.Протягом 2009 
року промислове виробництво було значно пригнічено через несприятливі 
глобальні економічні умови та послаблення внутрішнього попиту [9]. 

Україна в 2010-2013 рр. 
В період цих трьох років обсяг реального ВВП зростав, а зниження інде-

ксу фізичного обсягу за ці роки не  спостерігалося. Обсяг реального ВВП дорі-
внював або перевищував номінальний ВВП попереднього року. Така позитив-
на динаміка вказувала на зростання економіки України. 

За 30 років незалежності ми бачимо суттєві зміни в економіці .Більш 
ніж у два рази скоротилася частка промисловості, на відміну від частки пос-
луг, яка на стільки ж зросла [2]. 
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Рис.1. Зміна реального ВВП в Україні 2010-2020 рр. 

 
2014 - 2016 рік. 
У 2014 році номінальний ВВП зріс майже на 101,5  млрд. грн, а обсяг ре-

ального ВВП впав на 40 млрд. грн .Такі перепади в є результатами інфляції. 
Агресія Росії проти України спричинила нову економічну кризу 2014–2015 ро-
ків. За два роки ВВП країни скоротився на 15%. 

Ту саму тенденцію можна спостерігати і в 2015 році. Так, за перший ква-
ртал цього року обсяг номінального ВВП сягнув позначки у 367,6 млрд грн, 
вона є рекордом за останні п’ять років, але обсяг реального ВВП в порівняні з І 
кварталом 2014 року скоротився на 13 % і становив лише 259,8 млрд грн.  

Ми побачили не лише монетарний характер інфляції, який виразив де-
вальвацією гривні, але і катастрофічне зростання тарифів на комунальні пос-
луги. Його ми спостерігали і в наступному році. 

Відновлення Української економіки почалося в 2016, але не так як було 
здумано. ВВП зріс на 4 % лише аж у 2019 році [5]. 

 Але вже 2020 рік зустрів нас з пандемією. З`явилися разом з локдауном 
і нові репресіїї. Ми втратили туризм,готельно-ресторанна справа теж зазнала 
збитків, втратили клієнтів.Навчання стало дистанційним, що призвело до ни-
зького рівня результатів при складанні іспитів. Це означає. що розвиток укра-
їнської молоді знизився .  

Згідно отриманої інформації, можемо розглянути наступні перспективи 
розвитку економіки: 

1. Зарплати українців. 
Зростання реальних зарплат за останній рік в Україні перевищили  9%, а 

в номінальному (гривневому) вимірі – більш ніж на 19%, такі дані мають 
«Укрстат» та НБУ. Нацбанк, так само, як і недержавні експерти, прогнозує, що 
зростання доходів зберігатиметься, але дещо уповільниться. У 2022 році номі-
нальна зарплата зросте на 12,9%, а реальна – на 5,9%. У 2023-му – відповідно 
на 8,4% та 3,4%, прогнозує Нацбанк [3]. 

2. Нові державні ініціативи в економіці. 
У 2022 році відбудеться відхід від «кризового менеджменту» і буде бі-

льше владних ініціатив в економіці, про що свідчать оптимістичні анонси пре-
зидента Володимира Зеленського та лідерів монобільшості, припускає Гліб 
Вишлінський[3]. 

3. Економічний паспорт українця. 
1 грудня під час послання до парламенту президент Володимир Зелен-

ський анонсував запровадження «економічного паспорта українця» – рахун-
ків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання 
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надр та які можна буде використати на освіту чи житло після досягнення пов-
ноліття. Ці кошти зможуть отримати  особи  які народилися з 2019 року[3]. 

4. Реформа правосуддя та антикорупційна реформа. 
Більш важливими, ніж гучні економічні ініціативи влади, Гліб Вишлін-

ський вважає реформи, зокрема антикорупційні, яким наразі парламент і 
уряд, приділяють меншу увагу. Але вони значно більше впливають на зрос-
тання економіки та на інвестиційну привабливість України. У жовтні 2021-го 
року Володимир Зеленський заявив, що реформа правосуддя та антикоруп-
ційна реформа невдовзі пришвидшиться[3]. 

5. Держава у смартфоні. 
Мінцифра запустила цифрові паспорти в мобільному застосунку Дія у 

квітні минулого року. Цифрові паспорти набагато безпечніші і комфортніші, 
ніж паперові. Зараз ними можуть користуватися близько 20 млн українців – 
більше 5,5 млн з них мають ID-картку і ще 18 млн є власниками закордонних 
біометричних паспортів. Від запуску користування ними було експеримента-
льним проєктом та регулювалося відповідною постановою Кабінету Міністрів 
України[10]. 

6. Відродження армії.За останні чотири роки нам вдалося не просто 
відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у 
Європі.Чисельність Збройних сил з 2013 до 2018 року зросла від 168 тисяч осіб 
до 255 тисяч.[6]. 

7. Міжнародне співтовариство. Після тривалих багаторічних пере-
мовин і виконання Україною низки вимог Європейського союзу, 11 червня 
2017 року запрацював безвізовий режим для громадян України. На початку 
цього року прикордонники прозвітували, що на той момент можливістю без-
візових подорожей скористались понад два мільйони громадян України, а за-
галом українці здійснили 33 мільйони безвізових подорожей . 

Угода про асоціацію з ЄС – це величезний документ на сім розділів і по-
над тисячу сторінок, який чітко регулює поступове економічне та політичне 
зближення України з Європейським Союзом[6]. 

Перші 30 років незалежності економіка перебувала під тиском криз і 
ринкових трансформацій, та це не завадило досягнути успіхів у певних галу-
зях. Зокрема, суттєво покращилися платоспроможність населення і фінансова 
стабільність. Поряд з досягненнями існують і проблеми. Одна з найбільших – 
деградація промисловості, вважають експерти. «Відбулася еволюція українсь-
кої економіки. Вона перетворилася з орієнтованої на важку промисловість на 
яскраво виражену сировинну економіку. Слабка конкурентоспроможність, за-
старілі технології, закриття Росією своїх ринків і війна на Донбасі призвели до 
різкого скорочення обсягів виробництва та експорту в українському машино-
будівному секторі», – констатує голова департаменту корпоративного аналізу 
групи ICU Олександр Мартиненко. 

Хоча у 2020 році Україна переважно виграла від такої структури еконо-
міки завдяки зростанню глобальних цін на сировину, проте існує ризик вхо-
дження економіки в кризу через падіння світових цін на товари вітчизняного 
експорту. На економіку зробив  не малий впливCOVID-19. Одним із основних 
гальм української економіки регулятор вбачає відсутність значного сплеску 
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зовнішніх інвестицій. 
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Виклики глобалізації та динамічний розвиток світових тенденцій зумо-

влюють процес зростання управлінської активності та особливості управлін-
ської роботи до визначення їх ефективності. Від вибору суспільством системи 
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