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ВСТУП
Актуальність теми зумовлюється необхідністю

вивчення впливу економічної політики України на
розвиток рівня конкурентоспроможності країни та
подальшого застосування необхідних чинників зад-
ля формування конкурентоспроможного середови-
ща з метою підвищення рівня життя населення краї-
ни та створення сприятливої атмосфери стабільно-
го розвитку для наступних поколінь українців.

В економічній науці проблема національної
конкурентоспроможності є однією з ключових.
Значний вклад у її дослідження здійснили такі
західні вчені, як П. Кругман, С. Ліндер, Б. Олін, М.
Портер, Д. Сакс, Л. Саммерс, Дж. Харт, Е. Хекшер.
Останнім часом ці проблеми розробляються також
вченими з пострадянських країн, зокрема — ук-
раїнськими та російськими (Я. Базилюк, О. Біло-
рус, Б. Буркинський, М. Делягін, Я. Жаліло, В. Іно-
земцев, Б. Кузик, Д. Лук'яненко, С. Меншиков,
І. Спиридонов, С. Соколенко, Р. Фатхутдінов,
Т. Циганкова, Ю. Яковець та ін.) [1].

Україна займає вагоме місце в світовій економіці
з погляду на її ресурсний потенціал і кадрові мож-
ливості. На жаль, рівень життя населення, який зу-
мовлюється нестабільною політичною ситуацією і
економічним застоєм, не досягає того рівня, на яко-
му він мав би бути, враховуючи ті ресурси, які має
наша країна. Тому розгляд такої нагальної пробле-
ми підвищення світового рейтингу України вва-
жається дуже актуальним, особливо для розробки
стратегії розвитку країни, яка б враховувала існу-
ючі проблеми і протиріччя та шляхи їх подолання.

Високий рівень конкурентоспроможності еконо-
міки є фундаментальною умовою інтеграції Украї-
ни у світовий економічний простір як рівноправного
учасника міждержавних економічних відносин.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основним напрямом державної політики як

внутрішньої, так і зовнішньої Україна обрала євро-
пейський вибір, кінцевою метою якої має бути по-
вноправне членство в Європейському Союзі. Для
України євроінтеграція — це шлях модернізації еко-
номіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх
технологій, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного товаровиробника, вихід на світові рин-
ки, в тому числі і на ринок фінансових послуг.

Чинною правовою основою відносин між Ук-
раїною та ЄС є Угода про партнерство та співроб-
ітництво (УПС) від 14 червня 1994 р. (набула чин-
ності 1 березня 1998 р.), яка започаткувала співро-
бітництво з широкого кола політичних, торговель-
но-економічних та гуманітарних питань.

Після завершення вступу України до Світової
організації торгівлі 18 лютого 2008 року були за-
початковані переговори в частині створення по-
глибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС, що відкриває шлях до лібе-
ралізації руху товарів, капіталів та послуг та ши-
року гармонізацію нетарифних інструментів еко-
номічного регулювання. На Паризькому саміті 9
вересня 2008 року Україна та ЄС досягли політич-
ної домовленості про укладення майбутньої уго-
ди в форматі Угоди про асоціацію, яка будувати-
меться на принципах політичної асоціації та еко-
номічної інтеграції. У ході 15-го Саміту Україна
— ЄС в Києві 19 грудня 2011 року сторони оголо-
сили про завершення перегорів по майбутній Угоді
про асоціацію, а 30 березня 2012 року текст май-
бутньої Угоди було парафовано главами перего-
ворних команд України та ЄС. [2]

 Комплекс відносин Україна — ЄС виводиться на
нову площину практичної реалізації завдань стра-
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тегічного партнерства, передумови реалізації якого
обумовлені такими політичними документами:

1. Стратегії інтеграції України до Європейсь-
кого Союзу (далі — Стратегія).

2. Законі України "Про Загальнодержавну
програму адаптації законодавства України до за-
конодавства Європейського Союзу" від 18 берез-
ня 2004 року № 1629-IV.

3. Порядок денний асоціації Україна — ЄС.
Європейська політика сусідства.

4. Щорічні Плани першочергових заходів щодо
інтеграції України до ЄС, затверджені розпоряд-
женнями Кабінету Міністрів України.

5. Щорічні Плани заходів з адаптації законо-
давства України до законодавства Європейського
Союзу, затверджені розпорядженнями Кабінету
Міністрів України.

6. Співробітництво у рамках політики ЄС
Східне партнерство [4].

Забезпечення конкурентоспроможності висту-
пає і метою, і основою сталого економічного роз-
витку країни, спрямованого на суттєве підвищен-
ня суспільного добробуту.

Низька конкурентоспроможність України на
світових ринках пояснюється рядом причин таких
як низька ефективність господарських реформ,
ігнорування необхідності посилення оптимально-
го втручання держави в процес регулювання та уп-
равління економікою, відсутність науково обгрун-
тованої державної промислової політики, а також
системи державного регулювання конкурентоспро-
можності, погіршення структури економіки.

Реальним і високоефективним фактором під-
вищення конкурентоспроможності національної
економіки є формування і проведення державної
промислової політики як органічної частини за-
гальної державної економічної політики [3].

За даними останнього звіту Всесвітнього еко-
номічного форуму про глобальну конкурентосп-
роможність у 2012—2013 рр., Україна серед 144
країн посіла 73-є місце проти 82-го у 2011—2012 рр.
(рис. 1) [5]. Провідні позиції займають Швейцарія,
Сінгапур та Фінляндія, які складають трійку
лідерів. Російська Федерація та Казахстан випе-
реджають Україну за показниками конкурентос-

проможності, посідаючи відповідно 67 і 51-е місця
у загальному рейтингу [5].

За даними розгорнутого звіту Всесвітнього
економічного форуму, причинами зростання кон-
курентоспроможності України у 2012—2013 рр. є
підвищення рівня показників (табл. 1).

Внаслідок економічних та політичних нега-
раздів Україна втратила 16 позицій за 2009—2010
рр. Але у 2011—2012 рр. стан економіки країни
покращився, що дало змогу піднятися в рейтингу
на 7 позицій. А згідно із звітом Всесвітнього еко-
номічного форуму про глобальну конкурентосп-
роможність за 2012—2013 рр. Україна піднялася
ще на 9 позицій, продовжуючи демонструвати свої
основні конкурентні переваги — освіту та ємність
ринку.

Незважаючи на проведені в Україні економічні
реформи, залишаються слабкою система інсти-
туцій та неефективним ринок товарів і послуг.
Пріоритетним напрямом також має стати стабілі-
зація фінансового сектора України та підвищення
рівня розвитку бізнесу.

За показником "інноваційна спроможність"
Україна змістилася вниз на 16 позицій, оскільки
вітчизняні підприємства більшою мірою викорис-
товують іноземні технології шляхом отримання
ліцензій, ніж власні розробки та дослідження [6].

Підсумки дослідження інвестиційного та інно-
ваційного розвитку України останніх років
свідчать про підвищення ролі цілеспрямованої дер-
жавної політики, орієнтованої на підтримку
цілісності інноваційного процесу — від наукової
розробки до інвестування масового виробництва.
Це сприяло покращенню місця України у міжна-
родних рейтингах.

ВИСНОВКИ
У результаті даного дослідження було виявле-

но декілька основоположних моментів щодо виз-
начення конкурентоспроможності України у су-
часній системі міжнародних економічних відносин
та перспектив розвитку національної.

Для покращення стану конкурентоспромож-
ності України необхідно:

— сформувати належну структуру виробниц-
тва, підвищити якість державних інституцій та зни-
зити рівень корупції, з метою підвищення викори-
стання інтелектуального та інноваційного потен-
ціалу, а також забезпечити сприятливі організац-
ійно-правові умови функціонування бізнесу для
спрощення системи реєстрації, ліцензування та
звітності, розробити законодавчу базу щодо захи-
сту прав власності інвесторів;

— визначити сфери відповідальності держав-
них органів влади та громадських організацій з
метою забезпечення реалізації стратегії побудо-
ви конкурентоспроможної моделі економіки і
стимулювати приплив вітчизняних та іноземних
інвестицій в стратегічні для України галузі еконо-
міки для підвищення якості, і відповідно до кон-
курентоспроможності продукції серед країн світу;

Місце 
Показники конкурентоспроможності 

України 

38 Обсяг ринку 
47 Ґрунтовність та доступність вищої освіти 

62 Система охорони здоров’я 
62 Ефективність ринку праці 
65 Розвиток інфраструктури 

91 Рівень розвитку бізнесу 
94 Тривалість життя 
114 Фінансовий сектор 
117 Ринок товарів і послуг 
132 Система інституцій 

137 Стан автодорожньої інфраструктури 

 

Таблиця 1. Показники
конкурентоспроможності України

у 2012—2013 рр.
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— здійснювати всебічний розвиток людського
капіталу та підвищити фаховість трудових ре-
сурсів, з метою виробництва продукції та послуг
за новітніми технологіями у різних сферах еконо-
мічного життя країни.

Проаналізувавши конкурентоспроможність
національної економіки, можна зробити висновок,
що на сучасному етапі рівень конкурентоспромож-
ності України є досить низьким. На даний момент
у нашій державі існує чимало проблем, які пере-
шкоджають інтенсивному розвитку економіки,
який би знайшов свій вираз у показниках конку-
рентоспроможності.

Для стабільного становища країни на світово-
му ринку необхідною умовою є підтримання еко-
номіки, соціальної політики та інфраструктури
країни на високому рівні. Не зважаючи на досить
вагомий природній, інтелектуальний та інновацій-
ний потенціал, Україна не використовує свої кон-
курентні переваги через відсутність незалежної
структури виробництва, низьку якість державно-
го управління та прояви корумпованості на вітчиз-
няному ринку.
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Рис. 1. Рейтинг країн за Глобальним індексом конкурентоспроможності у 2012—2013 рр.


