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КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

Постановка проблеми: Необхідність визначення критеріїв розвитку 

економіки зумовлена вибором Україною нового вектора – інтеграція з ЄС. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: вивченням поняття розвитку та 

вибором їх критеріїв займається багато вітчизняних та закордонних вчених: 

Артьомова Т., Гриценко А., Прозоров Ю. [4]. Але невирішеною частиною 

проблеми розвитку є використання критеріїв розвитку економіки в практиці 

управління господарською діяльністю. Цілі роботи – визначення ролі критеріїв 

розвитку економіки для досягнення соціальних цілей країни. Завдання 

публікації: аналіз основних міжнародних рейтингів та можливостей їх 

використання в системі національного управління. 

Основний матеріал дослідження. Поняття розвитку взаємопов’язано з 

суспільними формами, інноваціями, трансформацією зв’язків. Національна 

економіка, як органічна система намагається віднайти власну ідентичність та 

зберегти цілісність у процесі розвитку. Головними компонентами розвитку є 

технології, етичні, екологічні норми та матеріальні стандарти життєвого рівня. 

Джерелами розвитку є приватна власність, свобода ринку, помірний рівень 

податків, фінансова стабільність. 

Міжнародні рейтинги встановлюють позиції України за головними 

статистичними показниками серед інших країн світу, а також є орієнтирами для 

інвесторів. У рейтингу Doing Business – 2016 Україна займає 83 місце (всього 

189 країн). Індекс розвитку людини включає оцінку: очікуваної тривалості 

життя при народженні; інтелектуального потенціалу; доходу з урахуванням 

купівельної спроможності валюти (ООН). У 2015 році Україна посіла 83 місце 

серед 187 країн світу. Індекс економічної свободи (американський дослідний 

центр The Heritage Foundation і газета The Wall Street Journal) відбиває ступінь 

державного регулювання (складові свободи 10 груп (оцінюють 50 показників у 

кожній групі): бізнесу; торгівлі; податкова; свобода від уряду; грошова; 

інвестицій; фінансова; захист прав власності; від корупції; трудових відносин). 
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Україна в 2015 році посіла 162 місце з 178 країн (за класифікацією є країною з 

репресивною економікою). Глобальний інноваційний індекс (79 показників) 

(Всесвітня організація інтелектуальної власності, Корнельський університет, 

міжнародна бізнес-школа Insead). У 2015 році Україна посіла 64 місце серед 

141 країн світу. Даний рейтинг підтверджує, що Україна має значний 

інноваційний потенціал але недостатньо його використовує. 

Аналіз індексів свідчить про те, що Україна знаходиться в умовах не 

сприятливих для економічні стабілізації (головна проблема – корупція). 

Головним недоліком міжнародних індексів є недосконалість методики щодо 

відображення реальної ситуації. Проблеми міжнародної рейтингової оцінки 

України: недостатня прозорість вітчизняної статистики; низька зацікавленість 

країни як учасника міжнародних ринків. Розвиток економіки потребує 

модернізації: техніко-технологічної, політичної, суспільно-культурної. 

Особливості модернізації на сучасному етапі розвитку економіки: включення 

країни в глобальні процеси; започаткування технологічних перетворень; 

формування передумов запровадження гнучких технологій на основі 

комп’ютерної техніки. 

Висновки. Отже, головними критеріями розвитку економіки країни є 

становище людини (власна безпека, рівень добробуту, цілісність особистості); 

ефективність використання ресурсів; техніко-технологічний рівень 

виробництва. Перспективи подальших досліджень у напрямку розвитку 

економіки: розробка заходів щодо включення країни до глобального ринку; 

реалізація національної програми соціально-економічного розвитку. 

Література: 1. Державне агентство України з інвестицій та інновацій / 

Електронний ресурс: http://arch.ukrproject.gov.ua/. 2. Державне агентство 

України з інвестицій та розвитку / Електронний ресурс : 

http://in.ukrproject.gov.ua/. 3. Державний комітет статистики України / 

Електронний ресурс: www.ukrstat.gov.ua.  
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