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ВВП УКРАЇНИ, ЙОГО ДИНАМІКА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 
ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ 

 

Найбільш універсальними показниками, що характеризують економічну 

могутність країни, є її валовий внутрішній продукт (ВВП) і валовий 

національний продукт (ВНП). Аналіз ВВП дозволяє науково обґрунтувати 

прогнози виробництва країни та дає можливість оцінити наслідки реалізації 

економічної політики держави, що здійснюється в різних секторах економіки з 

неоднаковим впливом на загальні результати економічної діяльності та 

економічне зростання в цілому. 

 Якщо досліджувати динаміку ВВП України, то тут потрібно звернутися до 

офіційної статистики, розміщеної на сайті міністерства фінансів України. 

Аналізуючи дані, ми помічаємо стабільну градацію вгору після 2004 р., не 

беручи до уваги моменту з кризою 2009 р., потім різкий занепад в 2014 р. за 

часів революції Гідності. Після подій на майдані Незалежності у Києві, 

економіка України впала на багато рівнів вниз, за даними НБУ, падіння ВВП 

країни склало 7,5%, рівень споживчої інфляції виріс до 25%, банківська система 

втратила третину від усіх депозитних вкладів населення, а золотовалютні 

резерви країни зменшилися до 7,5 млрд. доларів – все це позначилося на 

добробуті громадян. Не беручи до уваги те, що починаючи з 2016 р . Укр аїна 

«рясно» бере кредити у МФВ і країн ЄС, від чого, до речі, її зовнішній 

державний борг виріс до 40 млрд. дол., по світу вдарила нова хвиля негараздів, 

на цей раз іменована коронавірусом, яка не обійшла стороною і нашу кр аїну. 

Знову повторюються події 2009 р. в контексті економіки. Дана статистика 

говорить нам про те, що ВВП України безпосередньо залежить від внутрішньої 

і зовнішньої політики в країні. На жаль, ми не можемо точно і конкретно 
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сказати, яким саме шляхом можна підняти добробут нашої країни та гр омадян, 

але можемо виділити три головних "кліщі" які заважають нам розвиватися.  

Перше, це, безсумнівно, корупція – дуже знайомий ворог для всіх країн 

пострадянського простору. Як від неї позбутися, важко сказати, але 

припускаємо, що для цього потрібно карати тих, хто безпосередньо  бере участь 

у корупційних схемах, а також не створювати умов для таких учасників бр ати 

хабарі. У цьому контексті, вважаємо за необхідне забезпечити зростання 

заробітної плати, адже одна із заповідей в Біблії є наступною: "Не спокушай".  

Друга основна проблема, що робить неможливим зростання ВВП (від 

якого залежить добробут громадян) нашої країни – це ухиляння від сплати 

податків. Тут, на жаль, все набагато складніше ніж з попереднім пунктом, тому, 

що в нашій свідомості вже давним-давно зацементоване розуміння 

необов’язковості сплати податків. "Як би обдурити державу і дешевше 

сплатити за світло", – ось про що думає типовий українець, коли згадує 

комунальні платежі. З цим боротися важко, але можливо. Нехай влада шляхом 

пропаганди підніме правосвідомість громадян, на це можливо підуть р оки, але 

можна отримати позитивний результат. 

Третя і остання в нашому розумінні проблема – це війна та агр есія з боку 

Росії. Розуміючи той факт, що у нас в країні зараз військовий конфлікт, 

більшістьь грошей та золота спрямовані на його рішення. Планів усунення цієї 

проблеми є безліч, але, на нашу думку, самий мирний і адекватний – це договір  

між нами і окупованими територіями. Сам я з Донбасу і прекрасно розумію, що 

люди, які живуть там, вже давним-давно самі мріють, щоб ця війна, нарешті, 

закінчилася. 

Підводячи підсумок, нам хотілося б підкреслити, що нашу з вами країну 

чекає прекрасне майбутнє. А всі нинішні негаразди лише загартовують наш з 

вами характер. 


