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Україна знаходиться зараз у фокусі уваги всього світу. Якщо вдасться 

перемогти власну бюрократію, надати економічну свободу головному ресурсу – 

працюючим людям та залучити іноземні інвестиції, країна зможе швидко 

розвиватися як незалежна держава. Галузева структура економіки України є 

дуже неефективною і потребує глибокого реформування. В суспільстві 

створено умови для нагальних системних ринкових реформ. З 2015 року уряд 

скоротив кількість податків з 22 до 9, але зменшення кількості податків є 

скоріш номінальним, ніж реальним: скорочення податків відбувається за 

рахунок їх укрупнення та зміни назв. Для того, щоб ринкові реформи привели 

до зростання економіки, вони мають бути дійсно радикальними і 

комплексними. Значне зниження податкового навантаження дозволить 

модернізувати виробництво, поліпшити якість продукції вітчизняного бізнесу. 

Але необхідно комплексно впроваджувати реформи в податковій, 

правоохоронній, соціальній (пенсійна, освітня, медична, житлово-комунальна), 

антимонопольній та інвестиційній сферах. 

Неефективність галузевої структури економіки України вимагає 

виявлення пріоритетних галузей і стимулювання державою їх розвитку задля 

оснащення їх новими технологіями. Структурна перебудова передбачає зміну 

пропорцій при розміщенні трудових, природних та капітальних ресурсів з 

метою отримання структури національного продукту, що відповідає 

внутрішнім потребам країни і сприяє посиленню її позицій у світовій 

господарській системі. 

Доцільні наступні напрямки структурної перебудови України: виділення 

та стимулювання з боку держави пріоритетних видів виробництв, де Україна 

має певні досягнення. Це сільське господарство, інформаційні технології, 

машинобудування, у тому числі виробництво військової техніки. Великі 

можливості також має розширення сфери туризму, для якого існують 

сприятливі умови. Слід активніше працювати щодо зниження енергозалежності 

від Росії шляхом власних розробок внутрішніх родовищ газу і нафти, розвитку 

альтернативних видів енергії. Необхідним є впровадження енергоощадних 

технологій в усі види діяльності.  

Стан національної економіки та соціальна активність громадянського 

суспільства вимагають результативності реальних, а не половинчастих 

ринкових реформ. Однак все зазначене вище є можливим лише за умови 

політичної волі до здійснення реформ і реального скасування корупційно-

олігархічної моделі економіки. 


