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ми здійснення бюджетних асигнувань і кредитування бюджету, планування 
показників доходів і видатків за штатами і контингентами за своїм змістом не 
відповідають ринковим критеріям здійснення бюджетної політики. Передба-
чені Бюджетним кодексом України від 08.07.2010 р. шляхи подолання зазна-
чених суперечностей мають ґрунтуватися на всебічному врахуванні всіх 
об'єктивних характеристик поняття "місцеві бюджети", вивченні концепту-
альних наукових підходів та сфери практичного застосування механізмів 
формування та використання фінансових фондів місцевого самоврядування. 

Висновки. Узагальнюючи викладене, необхідно зазначити, що місцеві 
бюджети є сукупністю розподільчих і перерозподільчих відносин щодо фор-
мування та використання територіального централізованого фонду грошових 
коштів. Їхній розвиток в Україні охоплює кілька етапів, виокремленню яких 
сприяли певні соціально-економічні передумови. Сучасна система місцевого 
бюджетування використовує теоретико-концептуальну базу функціонування 
бюджетів низового рівня управління, яку сформували економістами за часів 
командно-адміністративної економіки. Водночас істотного вдосконалення 
потребує сучасна бюджетна система України, яка за окремими показниками 
не відповідає ринковим критеріям здійснення бюджетної політики. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Розглянуто еволюцію поглядів на конкурентоспроможність економіки країни. 

Проаналізовано вітчизняну економічну політику у сфері формування конкурентос-
проможності держави, з'ясовано особливості сучасних конкурентних процесів у сві-
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ті, визначено пріоритетні напрями державної політики для підвищення конкурентос-
проможності національної економіки України. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, державне регулювання економіки, 
інноваційна модель розвитку, інноваційно-інвестиційна діяльність. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світова економі-
ка зазнає глибоких змін, причому глобальні процеси відіграють системовиз-
начальну роль щодо окремих національних економік, до тенденцій їхньої 
взаємодії. Економічна глобалізація, посилення міжнародної конкуренції, 
трансформація міжнародних економічних відносин визначають необхідність 
формування нових підходів до забезпечення міжнародної конкурентоспро-
можності національних економік. Тому концептуальні підходи забезпечення 
міжнародної конкурентоспроможності України не можуть бути сформовани-
ми без широкого врахування факторів глобалізації та глобальної конкуренції, 
що вимагає перегляду практики координації функцій держави відповідно до 
потреб забезпечення конкурентних позицій країни. Сьогодні завдання держа-
ви в контексті сучасних науково-технологічних передумов конкурентного 
розвитку відкритих макроекономічних систем полягає передусім у визначен-
ні інноваційно-інвестиційних пріоритетів розвитку. 

Формування засад конкурентоспроможності національної економіки в 
сучасних соціально-економічних умовах є необхідною складовою розвитку 
та передумовою інтеграції економіки України до загальносвітового конку-
рентного середовища. Водночас підвищення ступеня інтегрованості країн з 
різними рівнями соціально-економічного розвитку та конкурентними можли-
востями виявило безліч чинників, які формують передумови конкурентос-
проможності національних економік, або становлять загрозу для неї. За таких 
умов цілком зрозумілими та об'єктивно обумовленими є намагання кожної з 
країн обрати оптимальні стратегію та тактику економічної політики, які спря-
мовані на запобігання негативному впливу економічної глобалізації на кон-
курентоспроможність національних економік та стимулювання зрушень що-
до поліпшення їхнього конкурентного становища у міжнародних економіч-
них відносинах. 

Водночас значне відставання національної економіки України за сво-
їми кількісними та якісними параметрами не тільки від розвинених країн сві-
ту, а й від окремих союзних республік посилює актуальність дослідження 
проблеми з підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Як 
засвідчує досвід країн, що розвиваються, глобалізація насамперед несе пози-
тивний ефект країнам, які мають вищий рівень економічного розвитку, зали-
шаючи іншим країнам місце аутсайдерів. Відносно швидке залучення Укра-
їни до міжнародного поділу праці виявило нездатність більшості національ-
них виробників змагатися за зовнішні ринки та утримувати конкурентні по-
зиції навіть на внутрішньому ринку, що призвело до негативних структурних 
зрушень вітчизняного виробництва та експорту в напрямі значного збільшен-
ня частки продукції з низьким рівнем доданої вартості та високою енерго-, 
матеріало- та працемісткістю. 

На думку міжнародних експертів, певна відсталість у розвитку інсти-
туцій в Україні призводить до слабкої здатності поглинання нових техноло-
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гій, передових ідей, атрибутів громадянського суспільства, а вирішення проб-
лем розвитку вітчизняної економіки потребує використання сучасних техно-
логій і створення дієвого механізму формування та реалізації урядових зав-
дань. Отже, природним є зростання відповідальності держави щодо вироб-
лення адекватної програми дій у напрямі зміцнення конкурентоспроможності 
національної економіки на світовому ринку. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Теоретичні та методоло-
гічні основи дослідження і вимірювання конкурентоспроможності трапля-
ються ще у працях А. Сміта, Д. Рікардо, Ф. Найта, Дж. Робінсона, Й. Шумпе-
тера, Е. Гекшера, Б. Оліна. Реалізацію конкурентних переваг в умовах глоба-
лізації викладено в працях М. Портера, Ж.-Ж. Ламбена, А. Томпсона, 
А. Стрикленда, М. Бруна та ін. З-поміж вітчизняних досліджень у цій сфері 
потрібно виділити праці В. Александрової, Я. Базилюка, Ю. Бажала, Я. Бе-
лінської, В. Гальчинського, В. Гейця, В. Дергачової, Я. Жаліло, Б. Кваснюка, 
І. Крючкової, М. Скрипниченка, Л. Федулової, А. Філіпенка та ін. Разом з 
тим, недостатньо дослідженими залишаються проблеми з підвищення міжна-
родної конкурентоспроможності національної економіки України з урахуван-
ням сучасних тенденцій розвитку світогосподарської системи та факторів 
економічного зростання в контексті забезпечення ефективного використання 
ресурсів в умовах глобалізації. 

Метою роботи є системний аналіз економічної політики України у 
сфері конкурентоспроможності національного господарства порівняно з ін-
шими країнами світу, оцінювання фактичного рівня розвитку конкурентного 
середовища в Україні, а також розроблення пропозицій щодо підвищення 
міжнародної конкурентоспроможності країни за умов активізації інтегра-
ційних процесів і посилення глобальної конкуренції. 

Виклад основного матеріалу. Попри широку вживаність поняття 
"конкурентоспроможність", у наукових дослідженнях досі немає його єдино-
го усталеного визначення. У західній економічній літературі поширене "уні-
версальне" тлумачення конкурентоспроможності як здатності країни чи фір-
ми розробляти та виготовляти товари і послуги або вищої якості, або ж за ці-
нами, значно нижчими порівняно з конкурентами [6, с. 72]. Логічним розвит-
ком такого підходу є визначення конкурентоспроможності національної еко-
номіки як характеристики становища її виробників на світовому ринку. Од-
нак конкурентоспроможність у реалізації конкретних видів продукції на од-
ному з сегментів світового ринку не може розглядатися як ознака конкурен-
тоспроможності національної економіки і навпаки – втрата окремих ринків 
не повинна сприйматися як втрата національною економікою рівня її конку-
рентоспроможності. 

Водночас зазначимо, що конкурентоспроможність будь-якого суб'єкта 
ринкових відносин і національної економіки загалом може бути визначена 
лише в процесі фактичної конкурентної боротьби, тому питання зміцнення 
конкурентоспроможності потрібно розглядати крізь призму проблеми ефек-
тивності конкуренції та конкурентних відносин [4, с. 11]. З огляду на це, на 
рівні світової економіки, як справедливо зауважує Дж. Сакс, об'єктом конку-
рентоспроможності є вже не безпосередньо товар, а умови виробництва. Уче-
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ний розглядає конкурентоспроможність як передумову та інструмент сталого 
економічного розвитку країни. Таким чином, конкурентоспроможність кра-
їни визначають як здатність вітчизняної економіки конкурувати з економіка-
ми інших держав за рівнем ефективного використання національних ресур-
сів, підвищення її продуктивності й забезпечення на цій основі високого та 
постійно зростаючого рівня життя населення [2, с. 814]. 

Беручи до уваги зазначене, відповідальність за стан конкурентоспро-
можності національної економіки, на нашу думку, повинна нести держава 
(уряд). Їй належить головна роль у створенні ефективного вітчизняного кон-
курентного середовища у сфері виробництва, визначенні змісту та важелів 
економічної політики, дотримання зобов'язань перед світовими організаціями 
та країнами-партнерами, а отже, у застосуванні коригувальних механізмів, 
здатних поглинати негативні чинники внутрішнього та зовнішнього похо-
дження і не допустити погіршення соціально-економічних параметрів роз-
витку країни [4, с. 13-15]. 

Водночас вплив держави (уряду), як зазначає М. Портер, є скоріше 
непрямим. Однак його роль, на думку вченого, є доволі значущою у плані пе-
редання та примноження сил детермінантів національної конкурентоспро-
можності. Уряд не може створювати конкурентоспроможні галузі, це можуть 
зробити лише самі компанії. Стратегічним напрямом державної політики, з 
погляду М. Портера, має бути створення такого середовища, у якому наці-
ональні фірми зможуть підвищувати свої конкурентні переваги. [7, c. 239]. 
Отже, ефективність економічної політики держави, розподіл важелів впливу 
значною мірою впливають на міжнародну конкурентоспроможність країни, її 
позиції на світовому ринку. До речі, серед основних державних інструментів 
впливу необхідно виділити: важелі бюджетно-податкової, грошово-кредитної 
та зовнішньоекономічної політики. 

Бюджетно-податкова політика відіграє важливе значення як для гене-
рування стимулів, спрямованих на підвищення продуктивності національно-
го виробництва та праці, так і для формування економічного середовища, 
сприятливого для розвитку конкурентних переваг національної економіки. У 
довготерміновій перспективі забезпечення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки досягається завдяки активній державній політиці, що пе-
редбачає, зокрема, спрямування бюджетних видатків на розвиток інфраструк-
тури та людського капіталу, податкове стимулювання заощаджень й внутріш-
ніх інвестицій, заохочення та підтримку інновацій. 

Численні дослідження з вивчення впливу бюджетних видатків на ди-
наміку економічного розвитку доводять, що для успішної реалізації цілей 
державної політики підвищення конкурентоспроможності національної еко-
номіки визначальним чинником є не стільки абсолютний обсяг фінансових 
ресурсів, який акумулює бюджетна система, скільки структура перерозподілу 
бюджетних коштів. У загальному вигляді дослідники виділяють дві групи 
бюджетних видатків: 1) продуктивні – бюджетні інвестиції або орієнтовані 
на збільшення основного капіталу, або реалізація яких веде до істотних пози-
тивних зовнішніх ефектів. До них належать усі видатки, призначені для роз-
витку фізичної інфраструктури (транспортної мережі, мереж електропоста-
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чання, водопостачання та водовідведення, зв'язку) та людської інфраструкту-
ри (видатки на освіту та науку, частково на охорону здоров'я); 2) непродук-
тивні – видатки, спрямовані на поточне споживання (виплату зарплати, спла-
ту комунальних платежів, надання поточних субсидій тощо). 

За даними Міністерства фінансів України, частка інвестицій у загаль-
ному обсязі видатків державного бюджету з кожним роком знижується, нап-
риклад за 2007-2009 рр. – від 14,82 % до 4,3 %. Внаслідок чого роль держави 
в інвестиційному процесі (частка інвестицій в основний капітал, освоєних за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів) знизилась з 15,2 % по 
7,1 % за 2004-2009 рр., і дещо зросла лише у 2010 р. (9,2 %) [1]. Частка ж бю-
джетних асигнувань на фінансування науково-технічних досліджень є взагалі 
дуже низькою (у межах 1 % ВВП). Зважаючи на це, бюджетна система Укра-
їни залишається зорієнтованою переважно на фінансування органів держав-
ної влади та об'єктів соціальної інфраструктури за недооцінки вкладання 
коштів у реальний сектор економіки. Останні до того ж використовуються 
доволі неефективно. Водночас необхідно забезпечити категоричне виконання 
положень щодо спрямування принаймні частини коштів, отриманих від при-
ватизації державного майна, на інноваційне інвестування державних під-
приємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. 

Ще одним важелем державного регулювання є податкова політика, 
яка здатна підвищити рівень життя населення і водночас забезпечити сталий 
економічний розвиток країни, що веде до завоювання конкурентних позицій 
країни на світовому ринку. Нині стимулювальне спрямування податків в Ук-
раїні використовується для підтримки окремих галузей (наприклад, сільсько-
го господарства та ін.), окремих суб'єктів господарювання (спеціальні режи-
ми для суб'єктів малого підприємництва) та окремих регіонів (спеціальні еко-
номічні зони та вільні економічні зони для територій, визнаних пріоритетни-
ми або депресивними, тобто такими, що потребують економічного пожвав-
лення). Проте, на думку експертів, Україна використовує недостатньо подат-
кових механізмів стимулювання науково-технічного прогресу, а ті, які діють, 
є низькоефективними через непрозорість їхнього застосування. З огляду на 
те, що податкова система України все-таки є чинником, який знижує міжна-
родну конкурентоспроможність вітчизняної економіки, сприяє зростанню 
тіньового сектору, поширенню корупції та закріпленню соціальної неспра-
ведливості в суспільстві. 

Іншим важелем державного регулювання, який доповнює бюджетно-
податкові, є грошово-кредитна та валютна політика. Теоретичне дослідження 
й аналіз практики реалізації цієї політики дав змогу систематизувати і виок-
ремити низку важелів, які здатні прямо та опосередковано вплинути на кон-
курентоспроможність: 

● управління курсом національної валюти надає певні цінові сигнали і є ваго-
мим важелем впливу на розвиток ефективної конкуренції, визначає вартість 
зовнішніх джерел фінансування інвестицій та імпорту обладнання і техноло-
гій. Занижений курс гривні підтримує цінову конкурентоспроможність укра-
їнських виробників на світових ринках, але дестимулює їх до підвищення 
якості продукції. Наслідками є домінування в структурі експорту сировинної 
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продукції, нестійка позиція українських виробників на світовому ринку і по-
силення їх підвладності ціновій конкуренції. Низька прибутковість вироб-
ництва такої продукції посилює диспаритетність зовнішньої торгівлі та зву-
жує можливості для фінансування інноваційних процесів в Україні; 

● реалізація дисконтної політики, що впливає на рівень відсоткових ставок в 
економіці, а відтак – на доступність і ціну внутрішнього фінансування інвес-
тиційних процесів. Переважна спрямованість регулювання облікової ставки 
на підтримання стабільності валютного курсу в окремих ситуаціях може су-
перечити необхідності стримування інфляційних тенденцій та стимулювання 
економічної активності; 

● управління золотовалютними резервами, достатні обсяги яких слугують га-
рантом для іноземних інвесторів, а доходи від ефективного управління якими 
можна спрямувати на реалізацію інвестиційно-інноваційних цілей розвитку; 

● регулювання руху капіталів, приплив яких у формі прямих іноземних інвес-
тицій містить вагомий потенціал прискорення процесів модернізації та онов-
лення вітчизняного виробництва, розширює доступ вітчизняних виробників 
до зовнішніх джерел технологічних та організаційних інновацій, сприяє ін-
теграції нашої країни до технологічних ланцюжків; 

● розбудова валютного ринку, від глибини, ліквідності та інституційної зрілос-
ті якого залежать керованість валютного курсу та можливості страхувати ва-
лютні ризики, що може вплинути на рішення іноземних інвесторів щодо ін-
вестування в Україну. Основним інструментом впливу на валютний курс в 
Україні залишаються валютні інтервенції, що вимагає забезпечення доміну-
ючої ролі НБУ на валютному ринку. 
У межах кредитної політики важливими інструментами впливу на на-

ціональну конкурентоспроможність є пільги для комерційних банків, які на-
дають частину своїх ресурсів на кредитування високоефективних іннова-
ційно-інвестиційних процесів; процедури одержання банком дозволу на ку-
півлю іноземної валюти, отримання та оформлення кредитів й інші. 

Отже, держава має безліч інструментів, за допомогою яких вона може 
змінювати рівень конкурентоспроможності не лише національної економіки 
загалом, а й окремих її пріоритетних галузей. Проте використання окремих 
інструментів без задіяння інших чи їх узгодження не дасть змоги вирішити 
різноманітні завдання ефективного економічного регулювання та зростання 
конкурентоспроможності національної економіки. 

На жаль, Україні не вдалось реалізувати стартові можливості підви-
щення національної конкурентоспроможності повною мірою, оскільки 
сьогоднішній структурний розвиток національної економіки не відповідає су-
часним викликам і найважливішим загальносвітовим тенденціям. До того ж 
регуляторні механізми, які застосовують у сфері зовнішньої економічної ді-
яльності нашої держави, деформують економічне середовище, в якому дово-
диться працювати підприємствам, внаслідок чого стримується розвиток ек-
спортного потенціалу країни. Виправлення цих невідповідностей має стати 
одним із найголовніших пріоритетів економічної політики уряду. Водночас, 
на думку експертів Світового банку, до таких передусім належать: 

● складність адміністрування податків. Місце України у дослідженні Міжна-
родної фінансової корпорації (МФК) "Ведення бізнесу – 2010" за показником 
"система оподаткування" – 181 серед 183 країн світу. За цим показником ви-
переджаємо лише Білорусь та Венесуелу; 
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● кількість та складність отримання дозволів. За показником "дозвільна система 
у будівництві" Україна також 181 (випереджаємо лише Росію та Еритрею); 

● обтяжливе технічне регулювання (сертифікація та стандартизація); 
● часті перевірки органів державного нагляду та ін. [10]. 
Зрозуміло, що за світової фінансової кризи не дивним є зменшення 

продажів вітчизняної продукції за кордоном. Проте не потрібно "списувати" 
всі негаразди на кризовий стан економіки у світі, необхідно передусім з'ясува-
ти сутність проблем, які виникли вже давно і щорічно поглиблюються та зни-
жують конкурентоспроможність продукції, визначити певні шляхи виходу з 
цієї ситуації для збереження конкурентних галузей України. Яскравим показ-
ником, що висвітлює загальний стан конкурентоспроможності української 
економіки, можна назвати дані Звіту про Глобальну Конкурентоспроможність. 

У цьому звіті Україна постійно відстає від більшості країн майже за 
усіма макроекономічними критеріями та оцінками, залишається на периферії 
світових інноваційних систем і внаслідок займає низький рейтинг порівняно 
з країнами ЄС (82 місце серед 133 країн за 2009-2010 рр., тоді як у 2005 р. во-
на була на 68-му серед 117 країн). Таке зниження відбулося не так через по-
гіршення кумулятивної абсолютної оцінки (вона зменшилася від 3,97 до 
3,95 балів із семи) [12], як через просунення інших країн на вищі позиції. Роз-
винені країни світу здійснюють перехід до інноваційного суспільства, розбу-
дови економіки, що ґрунтується на генерації, поширенні та використанні 
знань, на унікальних навиках та здібностях і креативних якостях людей, 
їхньому вмінні адаптуватися до постійних змін діяльності, де висока кваліфі-
кація стає головним виробничим ресурсом. Україна ж залишається сировин-
ною країною із надзвичайно високою інертністю не тільки в генерації, а й у 
використанні чужих інновацій. Інвестиції в інтелект, на жаль, так і не стали 
найефективнішим об'єктом для розміщення ресурсів [5]. 

Оцінки показують, що серед загальних вимог конкурентоспроможнос-
ті найбільше відстають якість інститутів (120 місце) та макроекономічна ста-
більність (106-те); серед підсилювачів ефективності – ефективність ринку то-
варів та послуг (109-те) та розвиненість фінансового ринку (106-те); з-поміж 
чинників інновацій та розвиненості – конкурентоспроможність бізнесу (91-
ше) [12]. Усі ці фактори стають чинниками гальмування країни за технологіч-
ним та інноваційним розвитком. Подальша консервація ситуації призведе до 
втрати перспектив виходу на світові ринки наукомісткої продукції і збіль-
шення відставання від світових лідерів. 

Окрім цього, треба згадати й про незначну частку інноваційної про-
дукції у загальному обсязі української промислової продукції, яка не переви-
щує за останні роки 5 %, тоді як світовий середньостатистичний рівень ста-
новить 21 %. Водночас лише 12 % від загальної кількості зареєстрованих під-
приємств брали участь в інноваційній діяльності (якість і ефективність якої є 
досить проблематичними), що зменшує шанси України, ресурси й можливос-
ті сталого економічного зростання [8]. До причин такої негативної ситуації 
належать: сповільнення темпів наукових досліджень і розробок, зменшення 
придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності, ліцензій, ноу-хау, тех-
нологій і нестача необхідних для їх впровадження коштів. 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14 

4. Економіка, планування та управління галузі 249 

Отже, незважаючи на оголошений вектор євроінтеграції і спроби по-
сісти гідне місце у спільноті високорозвинених економік світу, Україна, на 
жаль, поки що не може пишатися технічним, технологічним і структурним 
рівнями своєї національної економіки. Різке зниження сприйнятливості віт-
чизняної промисловості до інновацій зумовлене тривалим негативним впли-
вом загальноекономічних проблем, пов'язаних із структурною деформованіс-
тю економіки країни, домінуванням у ній низькотехнологічних, сировинних 
виробництв, які об'єктивно малосприйнятливі до сучасних наукових досяг-
нень, і економічно менш ефективні, ніж виробництва високої технологічної 
складності. Економічні реформи (приватизація, трансформація податкової, 
кредитної та інших економічних систем) проводились в Україні без ураху-
вання новітнього науково-технологічного фактора і його впливу на конкурен-
тоспроможність вітчизняної продукції. Внаслідок цього, а також внаслідок 
послаблення дії інноваційних чинників за умов значного відставання інститу-
ціональних перетворень та надмірної відкритості економіки за роки реформ 
істотно зросла структурна розбалансованість економіки. Тож інтеграція на-
шої держави у світову ринкову систему прискореними темпами і без вирів-
нювання технічних, технологічних і структурних розбіжностей може спрово-
кувати численні негативні й незворотні наслідки, серед яких, наприклад, – 
надвисокий ризик України увійти до економічної групи країн так званого пе-
риферійного складу. 

З огляду на такі ризики і глобальні виклики в державній економічній 
політиці невідкладного і першочергового значення набуває утвердження мо-
делі інноваційного соціально-економічного розвитку України. Зрозуміло, що 
у держави сьогодні не має змоги забезпечити всі напрями інноваційного роз-
витку національної економіку, тому в наукомісткі галузі необхідно залучати 
також і прямі іноземні інвестиції. Політика стимулювання прямих іноземних 
інвестицій має сприяти значному покращенню економічної ситуації в країні, 
оскільки вони вже нині забезпечують близько третини [8] валового нагрома-
дження капіталу та є важливим джерелом валютних надходжень, а також ос-
новним каналом надходження новітніх технологій. 

Розрахунки та фактичні статистичні дані міністерств і відомств Укра-
їни свідчать про те, що використання в економіці науково-технічних та орга-
нізаційних заходів, спрямованих на реалізацію цих напрямів, забезпечує ви-
соку соціально-економічну ефективність, тобто високий рівень окупності 
витрат на кожний проект відповідного призначення, що не перевищує 3-
3,5 роки. Така ефективність значно перевищує банківський коефіцієнт рефі-
нансування інвестицій у виробництво. Але не зважаючи на такі позитивні 
можливості зростання економіки на основі її науково-технічного розвитку, 
масштабність впровадження ефективних розробок у виробництво ще досить 
низька, про що свідчить співвідношення між обсягом витрат на науково-тех-
нічну діяльність у країні та впровадження її результатів, трансформованих в 
інновації у виробництво, яке становить 1 : 1,06, тоді як за кордоном – не мен-
ше ніж 1: 10 [8]. 

Нині за видами виробництв щодо виготовлення і реалізації іннова-
ційної продукції перші місця посідають машинобудування та хімічна і нафто-
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хімічна промисловість, які реалізують до 18 % всієї інноваційної продукції 
країни [8]. Потрібно відзначити, що в загальному обсязі реалізованої іннова-
ційної продукції машинобудування найбільша частка припадає на високотех-
нологічні виробництва – машини та устатковання, електричне й електронне 
устатковання, і їхня частка збільшується, тобто спостерігається підвищення 
рівня інноваційності цих видів виробництва. В інших видах промислового 
виробництва рівень інноваційності майже вдвічі менший. 

Інноваційність та наукомісткість продукту сьогодні, як відомо, стають 
одними з визначальних критеріїв визначення його конкурентоспроможності. 
Водночас інноваційний розвиток можна охарактеризувати як процес струк-
турного вдосконалення національної економіки, який досягається переважно 
завдяки практичному використанню нових знань для зростання обсягів сус-
пільного виробництва, підвищення якості суспільного продукту, зміцнення 
національної конкурентоспроможності та прискорення соціального прогресу 
в суспільстві. 

Потенційно наша країна, володіючи значним внутрішнім ринком, роз-
галуженим промисловим і сільськогосподарським потенціалом, багатими та 
різноманітними природними ресурсами, а також вигідним геополітичним 
розташуванням, може стати одним із провідних європейських реципієнтів ін-
вестицій. Україна успадкувала потужну інфраструктуру виводу добутої сиро-
вини, металів, хімічних добрив та зернових на світові ринки. Це нафто- і га-
зопроводи, портове господарство, залізниця тощо. Водночас в Україні поки 
що невисока, порівняно з розвиненими країнами, частка оплати праці у ВВП. 
Країна здатна абсорбувати додатковий капітал, маючи, по-перше, людські ре-
сурси (трудові, управлінські, адміністративні), що володіють навиками, необ-
хідними для перетворення інвестиційних ресурсів у реальні інвестиції, по-
друге − ефективний платоспроможний попит на продукцію, вироблену внас-
лідок інвестицій. 

Водночас зазначимо, що підвищення конкурентоспроможності є про-
цесом змін, і як будь-який процес, особливо той, який викликає певні проти-
дії, він потребує управління і, зокрема, стратегічного підходу. Оскільки зміни 
стосуються всіх основних організаційних складових, охоплюючи зайнятість, 
кваліфікацію, технологію, обладнання, продукцію, ринки збуту, то, відповід-
но, вихідним моментом підвищення конкурентоспроможності є розроблення 
стратегії такого підвищення з врахуванням всіх аспектів сприяння та протидії. 

В умовах глобалізації державна стратегія, орієнтована на активізацію 
інноваційних чинників конкурентоспроможності національної економіки, по-
винна спиратися на виконання таких завдань: 

● безпосереднє вживання заходів національного та регіонального рівня щодо 
поліпшення якісних характеристик вітчизняного науково-технічного потен-
ціалу, інтенсифікація опанування науковими знаннями та новими технологі-
ями, всебічний розвиток людського капіталу; 

● заохочення до інноваційної діяльності та інвестицій інноваційного спряму-
вання суб'єктів національної економіки з метою збільшення пропозиції інно-
ваційних продуктів, технологій та знань; 

● підвищення попиту суб'єктів національної економіки на інноваційні продук-
ти, технології, знання, створення сприятливих умов для впровадження інно-
вацій у виробничу діяльність та побут населення. 
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Зауважимо, що у системі світового господарства розроблено "золоті 
правила" конкурентоспроможності, використовуючи які країна може домог-
тися підвищення або збереження своєї конкурентої позиції, а саме: 

1. Стабільне й передбачуване законодавство. 
2. Гнучка структура економіки. 
3. Інвестиції у традиційну й технологічну інфраструктуру. 
4. Стимулювання приватних заощаджень і внутрішніх інвестицій. 
5. Підвищення агресивності експорту поряд із залученням прямих інозем-
них інвестицій. 

6. Поліпшення якості, оперативності та прозорості керування й адміністру-
вання. 

7. Взаємозв'язок заробітної плати, продуктивності праці і податків. 
8. Зменшення розриву між мінімальними й максимальними заробітками в 
країні й зміцнення середнього класу. 

9. Великі інвестиції у безперервне підвищення кваліфікації працівників. 
10. Баланс переваг глобалізації економіки та національних особливостей 

(тобто поряд з усвідомленням приналежності до світового співтовари-
ства повинна існувати національна ідея, національне самовизначення). 
Річ у тім, що в Україні було прийнято низку програм із забезпечення 

національної конкурентоспроможності, серед яких Програма розвитку інвес-
тиційної діяльності на 2002-2010 рр. [9]. Державна програма підвищення кон-
курентоспроможності національної економіки на 2007-2015 рр. [5], головни-
ми цілями яких є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економі-
ки, активізація інноваційно-інвестиційної складової розвитку з позитивним 
впливом на структурні процеси у реальному секторі економіки та розширен-
ня перспективної складової "економіки на базі знань", забезпечивши таким 
чином динамічне економічне зростання із підвищенням рівня та якості життя 
населення. 

Однак, проаналізувавши сучасний рівень міжнародної конкурентос-
проможності нашої держави, вбачається потреба вдосконалення дій уряду у 
сфері забезпечення прискореного розвитку, передусім у низці профільних на-
уко- і техномістких галузей, здатних ефективно конкурувати на світовому 
ринку і стати основою високотехнологічного зростання. 

Високий рівень інноваційності продукції та її конкурентоспромож-
ність визначаються передусім пріоритетними, прогресивними з погляду рівня 
значущості для піднесення вітчизняної економіки напрямами розвитку науки 
і техніки та ефективністю їх реалізації у виробництві. Це – дослідження і роз-
роблення в галузі охорони навколишнього середовища, поліпшення здоров'я 
людини та розвиток людського потенціалу за відповідною демографічною 
політикою в країні, застосування новітніх технологій в медицині та інших га-
лузях економіки, а також для лікування найпоширеніших захворювань люди-
ни, поширення засобів інформації суспільства, застосування ресурсоощадних 
технологій в енергетиці, промисловості, сільському господарстві та перероб-
ці сільськогосподарської продукції [8]. 

З огляду на зазначене, Україна зможе перетворитися на високотехно-
логічну і конкурентоспроможну державу з інноваційною моделлю економіч-
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ного зростання за умови адекватності промисловості науково-технічним до-
сягненням постіндустріального суспільства. Подолати істотне відставання 
України від розвинених країн щодо продуктивності праці в усіх сферах наці-
ональної економіки, оновити основні фонди, впровадити енерго- і матеріало-
ощадні технології можна тільки на основі промислових інновацій. Створення 
цілісного промислово-науково-технологічного комплексу сприятиме повному 
задоволенню внутрішніх потреб країни та експорту наукомісткої продукції. 

З метою активізації інноваційної діяльності в Україні та зростання на-
ціональної конкурентоспроможності на світовому ринку необхідно зосереди-
ти зусилля на створенні її розгалуженої законодавчої і нормативно-правової 
бази, яка забезпечувала б широкі можливості для юридичних і фізичних осіб 
здійснювати і підтримувати інноваційну діяльність незалежно від державних 
замовлень. Водночас, система організації інноваційної діяльності на укра-
їнських підприємствах не повинна обмежуватися їх власними науково-дос-
лідними і дослідно-конструкторськими роботами, а навпаки – орієнтуватися 
на постійний зовнішній моніторинг і пошук інновацій у глобальному інфор-
маційному середовищі, на оцінку і придбання нових технологій, необхідних 
для їх інтенсивного розвитку. 

Висновки. Отже, на державному рівні потрібно модернізувати систе-
му прямої підтримки інноваційних процесів за допомогою механізмів подат-
кової і грошово-кредитної політики. Необхідно забезпечити стабільність на-
ціональної валютно-фінансової системи, що впливає на якість бізнес-середо-
вища, а також і на інвестиційну привабливість країни; запровадити дієвий 
пільговий режим здійснення інноваційної діяльності; підвищити рівень капі-
талізації банківського сектору для розширення кредитування суб'єктів госпо-
дарювання, які здійснюють НДДКР і, врешті-решт, послідовно переходити 
від економіки споживання до економіки розвитку. 

Головною стратегією розвитку економіки України має стати входжен-
ня нашої країни до групи країн, де домінує інноваційний шлях розвитку. Ви-
хідними умовами формування ефективної економічної системи, здатної на 
прискорений розвиток, та відповідно сприятливого ділового клімату є оста-
точне утвердження прав приватної власності (передусім, на землю та нерухо-
мість) та забезпечення їхнього захисту, створення рівних умов конкуренції, 
розвиток стійких й ефективних фінансових інститутів та інститутів, що 
здійснюють адміністрування в економіці. 

Водночас початок відновлення світової економіки створює передумо-
ви економічного пожвавлення в Україні, проте цього недостатньо для підви-
щення конкурентоспроможності країни. Як показують результати оцінки 
міжнародних експертів, Україні передусім потрібні дії, спрямовані на стабілі-
зацію державних фінансів, оздоровлення банківської системи, спрощення 
системи регулювання і стимулювання конкуренції. Однак, незважаючи на не-
обхідність вживання ще багатьох невідкладних заходів для підвищення наці-
ональної конкурентоспроможності України на світовому ринку, важливо заз-
начити, що потенційно країна, маючи місткий внутрішній ринок, розвинену 
промисловість і сільське господарство, значні поклади різноманітних при-
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родних ресурсів та вигідне геополітичне розміщення, може стати однією з 
наймогутніших економік Європи і досягти високого рівня конкурентоспро-
можності в перспективі. 
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Крупка И.М. Приоритетные направления государственного регу-
лирования конкурентоспособности национальной экономики Украины 

Рассмотрена эволюция взглядов на конкурентоспособность экономики страны. 
Проанализирована отечественная экономическая политика в сфере формирования 
конкурентоспособности государства, выяснены особенности современных конкурен-
тных процессов в мире, определены приоритетные направления государственной по-
литики по повышению конкурентоспособности национальной экономики Украины. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, государственное регулирование эконо-
мики, инновационная модель развития, инновационно-инвестиционная деятельность. 

Krupka I.M. Priority directions for state regulation of the competitive-
ness of the national economy of Ukraine 

This article discusses the evolution of views on the competitiveness of the economy. 
Domestic economic policy, in the formation of competitiveness, is analysed. The features 
of world's modern competitive processes are clarified, and areas of priority are determined 
for government policy to enhance competitiveness of the national economy of Ukraine. 
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