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 початковий рівень розвитку країни чи групи 
країн; 

 стан людського капіталу, його 
інтелектуальний рівень; 

 внутрішні умови господарювання, тобто 
економічний устрій держави; 

 зовнішні умови господарського розвитку. 

Групи факторів, що обумовлюють характер і 
динаміку економічного розвитку: 



Макроекономічні індикатори, за яких депресивна 
економіка починає рухатись до зростання : 
 

 річний темп інфляції на рівні 10-15%,  

 облікова ставку Центрального банку (яка є 

базовою для визначення вартості кредитних 

ресурсів) не більше 20% річних, з поступовим 

зниженням до 5-7 %,  

 дефіцит бюджету у межах 1,5-2%,  

 стабільний обмінний курс національної 

грошової одиниці,  

 рівновага платіжного балансу.  



Основні фактори покращання мікроекономічних умов 
економічного розвитку – це реструктуризація підприємств за 
такими напрямами: 
 

 зміна структури виробництва шляхом часткового чи повного 
закриття нерентабельних підрозділів, започаткування нових 
видів економічної діяльності; 

 встановлення різних видів ефективних коопераційних зв’язків 
різного рівня – від простих договірних до створення СП, холдінгів, 
фінансово-промислових груп національного і міжнародного рівня; 

  впровадження системи корпоративного управління, що 
ґрунтується на використання сучасних форм менеджменту, 
принципів міжнародного маркетингу, активізації інноваційної 
діяльності. 



Економічне зростання =  
економічний розвиток ? 



 Економічний розвиток є багатовимірним процесом, що 

передбачає глибоку модернізацію та переорієнтацію всієї 

економічної та соціальної системи. Він передбачає поряд із 

зростанням доходів і виробництва здійснення радикальних 

змін в інституціональній, соціальній та адміністративній 

структурах. 

  

 Економічне зростання – це просте збільшення 

реального ВВП нації (країни) в одному періоді порівняно з 

іншим. Воно показує зростаючі можливості країни у реалізації 

своїх виробничих можливостей і є вужчим поняттям, ніж 

економічний розвиток.  



2. Фактори та критерії 

порівнянь рівнів 

економічного розвитку 



Фактори економічного розвитку:  

 Земля; 

 Праця; 

 Капітал; 

 Технології;  

 Політичні та економічні інституції; 

 Форми і типи власності та суспільних відносин; 

 Релігійні та культурно-ментальні особливості різних націй і 

народів; 

 Рівень суспільного поділу і кооперації праці і виробництва. 



Вплив сукупності факторів на економічний 
розвиток:  

 

 де: Y – валовий національний продукт; 
 f – функція; 
 Р – кількість населення; 
 R – капітальні ресурси; 
 Т – техніка, технологія; 
 Х – суспільні інституції; 
 N – довкілля. 

Y = f(P, R, T, X, N) 



 



 Одним з базових показників, що 

використовуються для порівняння рівнів 

економічного зростання є показник ВВП 

на душу населення. 
 

 Валовий внутрішній продукт – (Gross domestic product - GDP) – 

загальний обсяг товарів і послуг для кінцевого споживання, що 

вироблений економікою країни (резидентами і нерезидентами, 

незалежно від їх місцезнаходження), з метою задоволення 

внутрішніх і зовнішніх потреб.  



ВВП на душу населення (ПКС) 



 



 



Недолік показника ВВП та ВВП на 
душу населення – відсутність 
інформації, куди спрямовується 
дохід держави 

 Приклад: 

  Кувейт  та Пакистан 

 

 ВВП Кувейту > 

 ВВП Пакистану 

 

 



Пакистан (ВВП = 450 млрд. США) 



Кувейт: 
130 млрд. 



Індекс розвитку людського потенціалу (Human development index) 
– це показник рівня людського розвитку країни, що 
розраховується на основі трьох показників: 

 

1.тривалість життя (розраховується через 
очікувану тривалість життя при народжені); 
 

2.рівень освіти (визначається через рівень 
грамотності дорослого населення і сукупний 
показник прийому в учбові заклади першого, 
другого і третього рівня);  
 

3.рівень життя (вимірюється за допомогою 
показника ВВП на душу населення). 



 Досягнення кожної з країн спочатку оцінюється у 
процентах від деякої ідеальної ситуації, яка ще не 
досягнута в жодній з країн:  

 1) очікуваної тривалості життя, що дорівнює 85 
років,  

 2) грамотності і охопленні населення освітою на 
100%;  

 3) реального ВВП на душу населення на рівні 
40000 дол. США. 

 

 Потім розраховується проста середня з цих трьох 
індексів. 



Рейтинг країн світу за очікуваною 
тривалістю життя (джерело: ЦРУ) 

1 Андорра 83.49 

2 Макао 81.87 

3 Сан-Маріно 81.43 

4 Японія 80.93 

5 Сінгапур 80.42 

6 Австралія 80.13 

7 

Гернсі 
(Брит.) 80.04 

8 Швейцарія 79.99 

9 Швеція 79.97 

10 Гонконг 79.93 

11 Канада 79.83 

12 Ісландія 79.8 

13 

Кайманові 
о-ва 79.67 

14 Італія 79.4 

15 

Гібралтар 
(Брит.) 79.38 

16 Франція 79.28 

17 Монако 79.27 

18 

Ліхтенштей
н 79.25 

19 Іспанія 79.23 

20 Норвегія 79.09 



139 Білорусія 68.43 

140 

Доміниканс

ька 

Респуб

ліка 67.96 

141 Ірак 67.81 

142 Росія 67.66 

143 Беліз 67.36 

144 Тувалу 67.32 

145 Вірменія 66.68 

146 Гондурас 66.65 

147 Україна 66.5 

148 

Сан-Томе і 

Прінсі

пі 66.28 

149 

Багамскі о-

ви 65.71 

150 Гватемала 65.23 

151 

Східний 

Тимор 65.2 

152 Молдавія 64.88 

210 

Сьєрра-
Леоне 42.84 

211 Намібія 42.77 

212 Кот-д‘Івуар 42.65 

213 Нігер 42.21 

214 ЦАР 41.71 

215 Ефіопія 41.24 

216 Свазіленд 39.47 

217 Руанда 39.33 

218 Зімбабве 39.01 

219 Малав 37.98 

220 Ангола 36.96 

221 Лесото 36.94 

222 Замбія 35.25 

223 Ботсвана 32.26 

224 Мозамбік 31.2 

 



 3. Моделі економічного розвитку 



Моделі економічного розвитку  
 

1. модель лінійних стадій розвитку (зростання); 

2. теорія культурних перетворень; 

3. теорія зовнішньої залежності; 

4. неокласична модель вільного ринку; 

5.  теорія ендогенного зростання. 

6. теорія сталого (стійкого) розвитку (Sustainable 

Development) (універсальна модель економічного 

розвитку, що з’явилась на початку 90-их рр.). 



Теорія лінійних стадій 

 Автор – американський економіст і історик У. Ростоу. 

традиційне суспільство; 

визрівання передумов для ривка; 

ривок для самопідтримуючого зростання; 

перехід до технологічної зрілості; 

ера масового споживання. 

При цьому для забезпечення зростання в країні повинна 
заощаджуватись та інвестуватись певна частина ВВП 
(модель Харрода-Домара). 



Модель структурних трансформацій 
  

Процес структурної трансформації у 
промисловій сфері буде тривати доти, поки 
вся надлишкова робоча сила аграрного 
сектора не знайде свого застосування в 
галузях промислового виробництва. 



Теорія зовнішньої залежності   

Причинами слабкого розвитку країн є 
асиметрія внутрішніх і зовнішніх факторів 
економічного зростання, залежність країн, 
що розвиваються, від міжнародних 
фінансових організацій та колишніх 
метрополій. 



Неокласична модель вільного ринку пов’язує 

проблеми економічного зростання і розвитку зі: 

  
 

• створенням сучасного ринкового середовища; 

• здійсненням широких програм приватизації 

державних програм приватизації, заохочення 

розвитку малого і середнього бізнесу; 

• формуванням відкритої економіки, 

лібералізацією зовнішньої торгівлі; 

• стимулюванням інвестиційних процесів. 



Неокласична модель вільного ринку: 
 
 

 Тетчеризм 

 Рейганоміка 



 

 
характеризується орієнтацією на внутрішні чинники 
господарського розвитку, які в сукупності здатні 
забезпечити самовідтворення національних 
економічних систем. 

Теорія ендогенного зростання - 



Концепція сталого розвитку - 

 
полягає у забезпеченні такого господарського 
зростання, яке дає змогу гармонізувати відносини між 
людиною і природою та зберегти навколишнє 
середовище.  



4. Сучасні проблеми економічного 
розвитку у світовому контексті 

 



Тенденцій розвитку людського 
потенціалу у 2012р. (серед 182 країн) 

1) 47країн відносилось до категорії країн з дуже високим 

рівнем розвитку людського потенціалу (ІРЛП => 0,900), 47 

країн – з високим рівнем (0,800-0,900), 47 країн – з 

середнім рівнем розвитку (0,500-0,800), 46 країни – з 

низьким рівнем розвитку (індекс менший 0,500); 

2) Перші місця за величиною ІРЛП займають Норвегія, 

Австралія, Нідерланди, США, Канада, Ірландія та 

Ліхтенштейн, а останні – Бурунді, Нігер, Конго. 



  



  



  



  



 3) Значна диференціація за рівнем 

індексу у різних регіонах (країни 

Африки (південніше Сахари) ↔ 

Латинська Америка, Південна Азія ↔ 

Східна Азія (крім Китаю)). 

 4) відсутність залежності між 

величиною індексу ЛР і обсягами ВВП. 

 



Індекс людського розвитку Місце країни за ІЛР 

(2001р.) 
1990 1995 2000 2001 2002 

Країни – члени ЄС 

Швеція 0,892 0,924 0,941 0,941 0,946 3 

Бельгія 0,895 0,925 0,939 0,937 0,942 6 

Нідерланди 0,900 0,921 0,935 0,938 0,942 4 

Фінляндія 0,894 0,907 0,930 0,930 0,935 14 

Постсоціалістичні країни ЦСЄ  

Словенія  0,843 0,850 0,879 0,861 0,895 32 

Чеська Республіка 0,833 0,841 0,849 0,836 0,868 39 

Словацька Республіка 0,818 0,816 0,835 0,837 0,842 38 

Угорщина 0,803 0,807 0,835 0,841 0,848 35 

Польща 0,790 0,807 0,833 0,833 0,850 41 

Естонія 0,806 ... 0,826 0,824 0,853 45 

Литва 0,794 0,787 0,808 0,811 0,842 50 

Латвія 0,803 0,761 0,800 0,804 0,823 53 

Російська Федерація 0,823 0,778 0,781 0,779 0,795 63 

Румунія 0,775 0,771 0,775 0,773 0,778 72 

Україна  0,793 0,744 0,748 0,766 0,777 75 





Розподіл Інтернет  вузлів (загальна  

кількість 649 млн.)

Австралія, 

Японія, Нова 

Зеландія

6%

Країна, що 

розвиваються

6%

США  і  Канада

66%

Європа

22%

Розподіл населення Землі (загальна  

кількість 6,1  млрд.)

Країни, що 

розвиваються

80%

США  і  Канада

5%

Європа

12%

Австралія, 

Японія,Нова  

Зеландія

3%

“Цифрова нерівність” 

(“Інформаційна асиметрія”) 



Людський розвиток в Україні 



Бідність населення в Україні 



Сучасні проблеми економічного розвитку у 
світовому контексті 
 

• значні дисбаланси як між окремим державами, так і 
всередині багатьох країн; 

• помітна асинхронність за фазами зростання основних 
регіонів та економічних груп; 

• залежність економічного зростання від економічних 
реформ; 

• необхідність вирішення нових політичних питань, 
пов’язаних із міжнародною інтеграцією через потоки 
капіталів і технологічні інновації; 

• брак у світової економічної системи механізмів протидії 
вірогідним кризам глобального характеру.  



Тенденції світового розвитку  

• зменшення у 2001 р. темпів приросту ВВП у всіх групах 

країн; 

• зростає розрив між рівнями ВВП на душу населення в 

багатих і бідних країнах ; 

• нерівномірність розвитку окремих країн, що розвиваються ; 

• більше половини населення світу в останні 10 років жили в 

умовах зростання ВВП на душу населення, що перевищував 

2% в рік ; 

• зростання ВВП на душу населення у всіх групах країн має 

наслідком зростання частки у ВВП промислового сектору і 

сфери послуг. 



Зростання ВВП у світі: 

 



20%  

країн світу 

 

84,7% 

світового 

ВНП 

 

84,2% 

світової 

торгівлі 

85,5% 

заощаджень 

на 

внутрішніх 

рахунках 



Визначальні елементи ринкової трансформації 

для країн ЦСЄ і України:  

стабілізація економіки (твердий фінансовий контроль, пряме 
регулювання заробітної плати, зниження бюджетного дефіциту); 

лібералізація економіки (лібералізація цін, зовнішньої і внутрішньої 
торгівлі, руху капіталів, демонополізація); 

приватизація – головний елемент; 

розвиток ринкових інститутів (банківська система, грошовий і 
фінансовий ринок, соціальне регулювання і партнерство); 

структурна перебудова і реорганізація (зменшення сектору 
промисловості і сільського господарства, збільшення сектору 
послуг). 



Дякуємо за  увагу 


