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РЕАЛЬНИЙ ВВП УКРАЇНИ
За підсумками першого півріччя падіння оцінюється на рівні 6,5%.

Реальний ВВП України

Впродовж другого півріччя 
2019 року зростання реаль-

ного ВВП України уповіль-

нювалося  — передусім через 
проблеми у промисловості. 
У першому кварталі 2020 року 
після 16  кварталів зростання 
реальний ВВП зменшився на 
1,3% у порівнянні з першим 
кварталом 2019  року. У друго-

му кварталі під впливом пан-

демії COVID-19, обмежуваль-

них карантинних заходів та 

загальносвітової економічної 
кризи падіння ВВП прискори-

лося до  11,4%. За підсумками 
першого півріччя падіння оці-
нюється на рівні 6,5%. При цьо-

му перспективи відновлення 
зростання для відкритої еко-

номіки України значною мірою 
пов’язані із зовнішніми чинни-

ками. А перспективи віднов-

лення світової економіки на тлі 
очікуваної другої хвилі пандемії 
залишаються вкрай туманними. 

Слід добавити, що навіть після 
16 поспіль кварталів зростан-

ня реальний ВВП України за 
підсумками 2019 року до-

сяг лише 94,4% від рівня 
2011 року. А якість зростання, 
яка спиралася на збільшення 
споживання, а не на інвести-

ції, не дозволяла говорити 
про досягнення сталого еко-

номічного розвитку навіть без 
втручання таких факторів як 
пандемія.
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Реальний ВВП України

ІНФЛЯЦІЯ
Політика НБУ щодо таргетування інфляції одночасно з валютно-курсовою політи-

кою, спрямованою на зміцнення гривні, призвели у 2019 році до суттєвого змен-

шення як споживчої інфляції, так і індексу цін виробників промислової продукції. 
За підсумками 2019 року споживча інфляція склала 7,9% при 10,9% у 2018 році. 

Індекс цін виробників промис-

лової продукції у 2019 році 
збільшився на  4,1%, тоді як у 
2018 році на 17,4%.

Головним чинником цих про-

цесів у 2019 році стало штуч-

не зміцнення курсу гривні че-

рез залучення спекулятивних 
коштів на ринок державних 
цінних паперів, за рахунок 

якого експортні ціни вироб-

ників у гривневому вимірі 
навіть зменшилися. Це зви-

чайно нанесло чималу шкоду 
експортерам, які недоотри-

мали кошти та були змушені 
знизити свою рентабельність. 
Одночасно зазнали втрат від 
здешевлення імпорту і вироб-

ники, що працюють на вну-

трішній ринок.

У першому півріччі 2020 року 
цінові індекси продовжили 
знижуватись під впливом ка-

рантинних обмежень та сві-
тової економічної кризи. За 
підсумками півріччя споживча 
інфляція склала лише 2,4%, ін-

декс цін виробників продукції 
навіть зменшився на 4,9%. Ос-

танньому сприяло падіння цін 
на енергоносії та сировину.
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РИНОК ПРАЦІ
На ринку праці у минулому році продовжувала спостерігатися різко негативна 
динаміка щодо кількості робочих місць. Незважаючи на обіцянки Уряду створити 
1 мільйон нових робочих місць, в реальності середньооблікова кількість штатних 
працівників в економіці, які є найбільш сталою групою зайнятих осіб, впродовж 
2019 року зменшилася на 300 тисяч осіб. З 2011–2012 років кількість штатних пра-

цівників скоротилася більше ніж на чверть и ситуація продовжує погіршуватися.

Це зумовлено в першу чергу 
масовим виїздом громадян 
України у пошуках роботи за 
кордон. Крім того, залишається 
суттєвою проблемою нефор-

мальна зайнятість. 

Впродовж першого півріччя 
2020 року скорочення кількості 
штатних працівників продовжи-

лося, проте за офіційними да-

ними досить незначними тем-

пами – на 50 тис. осіб за півроку. 
Проте до цих даних слід стави-

тися з обережність, а також вра-

ховувати, що значну кількість 
працівників під час карантину 
було переведена на часткову 
зайнятість. Розмір офіційної 
середньомісячної заробітної 
плати продовжив зростати у 
2019 році та у першому півріччі 
2020 року. У доларовому вира-

зі впродовж 2019 року він зріс 
майже на 25%, в першу чергу 
пов’язано з штучним укріплен-

ням курсу гривні через залучен-

ня спекулятивних коштів на ри-

нок державних цінних паперів. 
У першому півріччі 2020  року 
зростання уповільнилося через 
невелику девальвацію грив-

ні, склавши 3,7%  — середня 
зарплата досягла 421  долару. 
Зростання пов’язане з рішен-

нями Уряду щодо підвищення 
мінімальної заробітної плати 
та із конкуренцією вітчизняних 
роботодавців за робочу силу із 
іноземними, що змушує збіль-

шувати зарплату певним кате-

горіям працівників.
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Індекс промислової продукції у 
І півріччі 2020 р. склав 77,7% від 
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Зміна індексу промислової 
продукції України, %

Капітальні інвестиції,  
млрд дол.

ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Індекс промислової продукції, який демонстрував слабкий ріст у 2016-2018 
роках, у 2019 році знов став від’ємним — -0,5%. При цьому за підсумками 2019 
року він склав лише 80% від рівня 2011 року.

Чинниками виступили — штучне 
зміцнення курсу гривні, кредит-

но-фінансова політика, яка не 
спрямована на розвиток про-

мисловості, відсутність про-

мислової політики та політики 
залучення інвестицій у  Уряду.

У першому півріччі 2020 року 
падіння у промисловості при-

скорилося на тлі карантинних 

заходів та світової економіч-

ної кризи. У першому півріччі 
падіння склало 8,3%. Обсяги 
капітальних інвестицій у дола-

ровому виразі збільшувалися 
4 роки поспіль у 2016-2019 ро-

ках. Проте навіть за підсумками 
2019 року вони ледь досягли 
2/3 від обсягів капітальних ін-

вестицій 2011–2013 років. Об-

сяг капітальних інвестицій на-

віть у 2019 році залишався на 
наднизькому рівні. У першому 
півріччі 2020 року під впливом 
карантинних обмежень та сві-
тової економічної кризи стався 
справжній обвал капітальних 
інвестицій — за підсумками пер-

шого півріччя їх обсяг склав 
менше 7 млрд дол. 
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ПЛАТІЖНИЙ ТА ТОРГІВЕЛЬНИЙ БАЛАНС
Україна через сировинну структуру експорту традиційно має від’ємне сальдо 
торгівельного балансу, яке досягло максимуму у 2013 році (-15,63 млрд. дол.), 
після чого різко зменшилося на фоні кратного падіння курсу національного 
валюти та купівельної спроможності населення. Крім того, у 2015 році урядом 
приймалися заходи щодо стабілізації платіжного балансу у вигляді запрова-

дження тимчасового додаткового збору на імпортні товари. 

Однак після скасування цього 
збору і відносної стабілізації кур-

су гривні у 2016 році від’ємне 
сальдо торгівельного балансу 
знов стало зростати. 

На тлі штучного укріплення курсу 
гривні у 2019 році обсяг від’єм-

ного сальдо платіжного балансу 
наблизився до рекордних рів-

нів 2012-2013  років, склавши 
-12,56 млрд. дол. 

Натомість сальдо платіжного 

балансу з 2015 року залиша-

ється позитивним. Зокрема, 
за підсумками 2019 року воно 
склало 5,98 млрд. дол., на фор-

мування чого рішучий вплив 
вчинили фактори, що не мають 
відношення до процесів мате-

ріального виробництва в Укра-

їні: трансферти від заробітчан 
склали за різними оцінками 
12–16  млрд. дол., залучення 
коштів до спекулятивного рин-

ку державних цінних паперів — 
4,4  млрд дол., ще 2,9 млрд. 

дол. Надійшло в Україну від 
«Газпрому» в межах виконання 
рішення Стокгольмського ар-

бітражу.

У першому півріччі 2020 року 
від’ємне сальдо торгівельно-

го балансу дещо зменшилося, 
проте залишається на досить 
високому рівні — -4,81  млрд 
дол. Платіжний баланс за той 
же період було зведено з про-

фіцитом 0,74 млрд дол.
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
Незважаючи на часткову реструктуризацію комерційної частини державного 
боргу у 2015 році після цього у абсолютному вимірі він продовжив зростати рік 
від року. 

У 2019 році цей процес при-

скорився завдяки штучному 
укріпленню гривні, внаслідок 
чого частина боргу, номінова-

на в національній валюті, при 
обрахунку в доларах США 
збільшилася.  Тим не менш 
більша частина державного та 
гарантованого державою бор-

гу номінована саме в іноземних 
валютах, а отже несе в собі сер-

йозні курсові ризики. Загалом 
з початку 2011 року при обра-

хунку у доларах США борг зріс 
більш ніж у півтора рази.

У першому півріччі 2020 року, 
незважаючи на певну деваль-

вацію, яка сприяла зменшенню 
гривневої частки боргу у дола-

ровому вимірі, державний борг 
продовжив зростати, досягши 
85 млрд дол. за станом 30.06.20 
р. До кінця року можно з впев-

неністю прогнозувати подальше 
збільшення боргу щонайменш 
до 87 млрд дол.

При цьому відношення дер-

жавного боргу до ВВП, яке 
досягнуло рекордного рівня 
в 76,09% на кінець 2016 року, 
у 2017–2019 роках зменшува-

лося на тлі зростання ВВП, а у 
2019 році і через валютно-кур-

сову політику, яка призвела до 
зміцнення курсу гривні. Таким 
чином на кінець 2019 року від-

ношення державного боргу до 
ВВП зменшилося до 54,86%. 

Проте у 2020 році на тлі падіння 
ВВП та певної девальвації грив-

ні зростання відношення дер-

жавного боргу до ВВП поно-

вилося. За станом на 30.06.20 
р., за оцінками Аналітичного 
центру при ФРУ, воно досягло 
57,9%. А за підсумками року пе-

ревищить 60%.

Варто додати, що вже за під-

сумками 2019 року України 
отримає додаткове наванта-

ження щодо обслуговування та 
погашення державного боргу 
у вигляді виплат по ВВП-вар-

рантам, які було оформлено 
при реструктуризації боргу у 
2015 році. Виплати розпочнуть-

ся у 2021 році.
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