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Дослідження динаміки ВВП України почнемо з розрахунку показників: 

абсолютного приросту, темпу зростання, темпу приросту, абсолютного 

значення одного процента приросту та середніх показників: середнього рівня 

ряду, середнього абсолютного приросту, середнього темпу зростання, 

середнього темпу приросту ланцюговим способом Розраховані показники 

зведемо у табл.1. 

Таблиця 1 

Динаміка валового внутрішнього продукту України ланцюговим 

методом за 2010-2014 рр. 

Рік 

Валовий 

внутрішній 

продукт у 

фактичних 

цінах, млн. 

грн. 

Абсолютний 

приріст 

(зменшення), 

млн. грн. 

Темп 

зростання 

(зниження) 

Темп 

приросту, % 

Абсолютне 

значення 1 

відсотка приросту, 

млн. грн. 

2010 1079346 – – – – 

2011 1299991 220645 120,4 20,4 10815,9 

2012 1404669 104678 108,1 8,1 12923,2 

2013 1465198 60529 104,3 4,3 14076,5 

2014 1566728 101530 106,9 6,9 14714,5 

Середні показники динаміки 

Середній рівень ряду, млн..грн. 1363186,4 

Середнє значення абсолютного приросту, млн. 

грн.. 5,121845  

Середній темп росту, % 109,8 

Середньорічний темп приросту, % 9,8 



За даними табл. 1 валовий внутрішній продукт у 2011 р. становив 

1299991 млн. грн., що на 220645 млн. грн. або на 20,4% більше, ніж у 2010 р., 

валовий внутрішній продукт у якому становив 1079346 млн. грн. У 2012 р. 

абсолютне збільшення валового внутрішнього продукту України вже було 

104678 млн. грн. у порівнянні з попереднім 2011 р., а відносне зростання 

було на 4,3% більше. Протягом 2013 р. валовий внутрішній продукт 

збільшився на 60529 млн. грн. або на 4,3% і прийняв значення 146598 млн. 

грн. У 2014 р. відбулося зростання валового внутрішнього продукту на 

101530млн.грн. або на 6,9%. Абсолютне значення одного відсотка приросту 

зростало щорічно і у 2014 році становило 14714,5 млн.грн. проти 10815,9 у 

2010 році. 

Проте слід відмітити, що на протязі останніх років ВВП зростав значно 

нижчими темпами в порівнянні з періодом 2010-2011рр. Передумови 

загострення системних проблем було закладено в Україні давно.  

В умовах несприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури та 

нестабільності на світових фінансових ринках відновлення світової 

економіки протягом 2012 року було нестійким. Глобальна економіка у 

2012 році продемонструвала уповільнення зростання – фактично 3,2 % проти 

прогнозу у 4 %. В країнах єврозони у 2012 році взагалі була зафіксована 

рецесія – «мінус» 0,3 %. Зростання економік країн, що розвиваються, за 

підсумком 2012 року також уповільнилось, у тому числі у Китаї з 9,3 % у 

2011 році до 7,8 % у 2012 році, в Індії з 7,9 % до 4,5 %, в Бразилії з 2,7 % до 

1 %. Попри уповільнення темпів розвитку світової економіки, яке через 

зменшення попиту мало призвести до падіння цін на сировину, у тому числі 

на енергоносії, політична нестабільність на Близькому Сході зумовила 

збереження високих світових цін на нафту.  

Таким чином, умови зовнішньої торгівлі для України у 2012 році 

значно погіршились, що вплинуло на розвиток вітчизняної економіки. 

Нестабільність на світових фінансових ринках, пов’язана із 

розгортанням боргових проблем розвинених країн, а також погіршення 



кон’юнктури і зменшення попиту на світових товарних ринках, спричинені 

уповільненням темпів зростання світової економіки, вплинули на соціально-

економічний розвиток України [1].  

У 2013 році очікування щодо відновлення світової економіки та 

покращання кон’юнктури на світових фінансових та товарних ринках не 

виправдались. Глобальна економіка продемонструвала повільніше зростання, 

ніж прогнозувалось, – 3 % . Умови зовнішньої торгівлі для України у 

2013 році залишалися складними, що суттєво вплинуло на експорт та 

розвиток вітчизняної економіки в цілому [2].  

У 2014 році вітчизняна економіка відчувала на собі впливи створених 

раніше дисбалансів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Також  несприятлива 

цінова кон’юктура на зовнішніх ринках, військовий конфлікт на Сході 

України, анексія АР Крим і м. Севастополя, торгівельні обмеження зі 

сторони Російської Федерації негативно позначилися на економіці країни 

[3].  

Таким чином, проведений аналіз свідчить, що ВВП є основним 

узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку держави та її 

економічне становище.  
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