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MODERN FEATURES OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE 
 

Ukraine is a potentially rich country that is self-aware and perceived from the 

outside as a politically and economically strong industrial-agrarian state [1]. Among 

the former republics of the USSR, Ukraine inherited one of the best sets of source 

resources. 

Indicators of revaluation of the hryvnia against the US dollar, underfulfillment 

of the revenue side of the budget, real interest rate on hryvnia IGLBs, the amount of 

banks' money on certificates of deposit are important for understanding the quality of 

the state's economic, monetary, budgetary policy, as well as public debt management 

and risks relevant to the country. NBU, the policy of high interest rates of the NBU, 

the level of “penetration” of loans into the economy, the level of industrial 

production, the level of industrial producer prices, trade deficit. 

In 2019, there is a significant weakening of global economic growth due to a 

large-scale slowdown in industrial activity and world trade. Despite the fact that the 

main deterioration fell on the manufacturing industry, there are signs of slowing 

activity in the services sector. In addition to weakening global demand, prices for 

most commodities in 2019 fell. 

Experts of the non-governmental analytical organization Growford Institute 

summed up the economic results of the year for Ukraine, which reflect the state of the 

Ukrainian economy in 2019.[3] Analysts stressed that the revaluation of the hryvnia 

has led to a budget deficit, and the unavailability of loans to businesses poses a 

general threat to economic growth. 

The financial condition of exporters deteriorated significantly, which deepened 

the trade deficit and became one of the reasons for the shortfall in the revenue side of 

the state budget. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Unavailability of long-term loan financing for large-scale industrial projects, 

low quality of production infrastructure and transport services for enterprises, 

declining research and development, large-scale labor migration, poor investment 

climate and low attractiveness of Ukraine for international strategic investors 

revaluation of the hryvnia and deterioration of external conditions in some 

commodity markets, in particular for metallurgy. 

The 2020 coronavirus pandemic has posed a challenge to the global economy, 

including the strongest economies in the United States and China. [4] The level of 

world gross domestic product is declining. In 2020, world trade is expected to fall by 

about 13-32%. Different countries are trying to support their economies and protect 

their businesses in different ways. In the case of Ukraine, the "diseases" of the 

economy can become factors that will significantly complicate the fight against the 

effects of the virus. 

A strategic study of global processes in the field of economy and finance, 

assessment of risks and new opportunities and development of optimal ways for 

economic growth and innovative development are becoming a priority for Ukraine. 

 

Links: 

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/ 2. http://documents.worldbank.org/ 

3. http://www.ereport.ru/reviews/ rev202003.htm 4. 10 important figures about the 

economy of Ukraine https://zaxid.net/ekonomika_ukrayini_2019_pidsumki_ 

analitikiv_tezi_n1495360 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
http://documents.worldbank.org/curated/en/782731577724536539/pdf/Weaker-Global-Outlook-Sharpens-Focus-on-Domestic-Reforms.pdf
https://zaxid.net/ekonomika_ukrayini_2019_pidsumki_

