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АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 

На сьогоднішній день інноваційні процеси в економічному просторі 

України займають вагоме місце, вони запроваджуються задля розвитку 

економічного потенціалу країни, матеріальних благ, відповідних послуг, 

задоволення економічних потреб суспільства. Україна на сьогодні є молодою і 

перспективною державою, яка переживає складний період самовизначення та 

становлення. У зв'язку із цим, інноваційні процеси в економічному просторі 

України на сьогоднішній день повинні впроваджуватися ефективно, тож 

інноваціям і інноваційній діяльності потрібно надати належну правову форму 

як правовим відносинам, які остаточно сформувались протягом століть 

існування ринкової економіки. 

Метою наших тез є аналіз сучасних економічних процесів, які 

відбуваються в Україні та інновацій, що запроваджуються у процесі її розвитку. 

Інновації являють собою нові форми організації діяльності і управління, нові 

види технологій, що охоплюють різні сфери життєдіяльності людства і держави, 

зокрема. До того ж нововведення спонтанно не виникають, вони стають 

результатом системних наукових пошуків, узагальнення педагогічного досвіду 

та аналізу [1, с.22]. Таким чином, в економічній науці вивченню інновацій та 

інноваційній діяльності приділяється достатня увага. 

При всьому цьому, проблеми розвитку політичних і соціально-економічних 

процесів стали уже давно об'єктом дослідження широкого кола науковців, 

беручи початок від загально філософського їх осмислення і закінчуючи 

певними конкретними питаннями. Однак, проблеми взаємодії, 

взаємозалежності соціально-економічних та політичних процесів вивчалися 

значно менше. В Україні формування засад ринкової економіки створило 

принципово нову соціальну та економічну ситуацію, більш того, зумовило певні 

зміни в соціально-психологічній сфері, зокрема, у багатьох суспільних і 

економічних інститутах. А саме: механізмах розподілу доходів, формах 

власності, забезпечення основних соціальних гарантій та соціального 

страхування й мотивації трудової діяльності, формуванні ринкової 

інфраструктури, а також структурній перебудові економіки.   

Говорячи про економіку, чи про будь-що інше слід зауважити, що стійке 

функціонування будь-якої системи допускає взаємозв'язок та взаємозалежність 

всіх її складових, які спрямовані на реалізацію поставлених цілей. До того ж 

поняття системи не слід обмежувати лише її структурними елементами, адже це 

також і сукупність відносин між даними одиницями, які є принциповими при 

оцінці функціонування системи, тим паче, в довгостроковому періоді. 
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Економічна система представляє собою відкриту динамічну систему, яка 

припускає наявність інститутів та механізмі, які постійно підтримують її 

стійкий стан. 

Українське суспільство перебуває у перехідному періоді, який являє собою 

нестабільний історичний процес, в ході якого відбувається суспільна 

трансформація від тотального стану до демократичного. При всьому цьому, 

сутність економічного процесу полягає у зміні економічної моделі країни, 

поняття якої характеризується співвідношенням форм власності та заснованих 

на них секторів, ринкових механізмів, економіки, державних важелів 

регулювання економіки, лібералізованості і соціальної орієнтованості економіки 

тощо. Щодо власної економічної моделі, то за словами експертів, Україна її 

поки що не має, не дивлячись на те, що вона відмовилася від планової 

економіки, до якогось певного іншого типу економічного устрою ще не 

перейшла. 

З точки зору гуманізації економічний розвиток можна розглядати в його 

«людському вимірі», де всі економічні процеси пов'язуються з прямими і 

зворотними зв'язками, з розвитком людини на всіх структурних рівнях соціуму. 

До того ж гуманізація присутня в кожній складовій економічного розвитку, тож 

людський прогрес, відтворення людського потенціалу є домінуючим фактором 

економічного розвитку [3, с.6]. Говорячи про економічний потенціал країни, то 

варто відзначити, що він характеризує можливості національної економіки 

виробляти матеріальні блага, задовольняти економічні потреби суспільства та 

надавати відповідні послуги. Дані можливості надають всі наявні в Україні 

ресурси, а саме: матеріальні, виробничі, природні, трудові, фінансові, 

інформаційні, науково-технічні тощо. 

В Україні економічну політику та стратегію розробляють і здійснюють 

державні органи, або, за дорученням держави, інститути. Відповідно до таких 

інститутів відносяться: Верховна Рада (законодавча влада), Кабінет Міністрів і 

підпорядковані йому міністерства та комітети (виконавча влада), Національний 

банк України (центральний емісійний банк), судові органи, а також 

самокеровані економічні організації (торгово-промислова палата, спілка 

промисловців та підприємців, сільськогосподарські палати), в умовах 

зростаючої економічної інтеграції – наднаціональніустанови (Європейський 

Союз, Міжпарламентська асамблея СНД). 

Варто зазначити, що темпи структурно-інноваційної перебудови економіки 

України визначаються не в останню чергу інтенсивністю та спрямованістю 

інвестиційних процесів. Виходячи із різних оцінок, потреба української 

економіки в іноземних інвестиціях сягає від 40 до 50 млрд дол. США. Лише за 

роки незалежності залучено близько 17 млрд дол. США. До того ж головним 

критерієм, за яким приймає рішення іноземний інвестор щодо доцільності 

вкладання коштів в ту чи іншу країну, є інвестиційний клімат. Однак якщо на 

початку іноземних інвесторів відлякували від української економіки 

нерозвинута ринкова інфраструктура, ускладнена регуляторна політика, 

хабарництво чиновників, постійні зміни у законодавстві, то нині визначальним 

фактором стає політична нестабільність [1, с.24]. 



МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОНОМІКА ТА ЛОГІСТИКА  

363 

В економіці України одним із найважливіших завдань є зниження 
податкового тиску – головне, щоб податкове законодавство було стабільним. 
Якщо це буде, то з'являється можливість спланувати чіткіше інвестиційні 
підходи, ринок та політику цін. Негативні наслідки демографічної кризи 
виявляються не лише в скороченні чисельності всього населення України, а й у 
значному скороченні населення працездатного віку, збільшення демографічного 
навантаження на населення працездатного віку.Валовий випуск є найбільш 
узагальнення показником створення благ в суспільстві. Він являє собою 
сукупну ринкову вартість продукції, товарів та послуг, які вироблені в країні 
протягом року в базових цінах. До того ж, базова ціна представлена лише як 
сума витрат і прибутку. Продуктові податки в неї не входять [2, с.5].   

Слід відзначити, що підвищення соціальних стандартів для населення 
здійснюватись може за умови зростання економіки України та ВВП, що 
припадає на кожного члена суспільства. До того ж важливим напрямом 
соціальної політики держави є забезпечення між членами суспільства через 
регулюючі механізми, зменшення нерівності в розподілі матеріальних благ. 

Тож прискорення науково-технічного прогресу, швидка зміна різних сторін 
суспільного життя потребують постійної перепідготовки та підвищення 
кваліфікації величезної кількості фахівців. Одним із головних завдань 
поточного періоду є надання керованості економічним реформам, а також 
створення соціально-орієнтованої ринкової економіки [3, с.221].  
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ  

ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
 
На сьогодні діяльність у сфері зв’язку та телекомунікацій вважається 

однією із найважливіших та найперспективніших в Україні. Впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери суспільного життя 
сприятиме залученню нових інвестицій в економіку, створить передумови для 
підвищення її конкурентоспроможності тощо. З огляду на це, набуває великого 
значення статистичний аналіз показників, що характеризують стан та тенденції 
розвитку ринку зв'язку та телекомунікацій. 
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