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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Спостерігається розвиток економіки, що формує 

абсолютно нові поняття конкуренції. Це допомагає сформувати ще не пізнаний 

процес конкурентоспроможності, що провокує мотиваційний фактор розвитку. 

Аналізу питань щодо підвищення конкурентоспроможності країни, присвячено 

праці з різних куточків світу, беручи до уваги таких науковці як О. Білорус, В. 

Вергун, Т. Васильців, Р. Лупак, В. Новицький, М. Портер, Н. Міценко, Й. 

Шумпетер, Дж. Сакс та ін. Вони створили теоретичний базис для своєрідний 

орієнтир нанеобхідні умови понять, механізмів та принципів підтримки 

конкурентоспроможності середовища країни. У працях дослідників, таких як В. 

Семиноженкка, В. Гейця, Б. Кваснюка, В. Мунтіяна, Ю. Бажала, А. Даниленка С. 

Кірєєва, В. Сіденка, Л. Шинкарук та інших ведеться чітка і обгрутована позиція, 

щодо можливостей та факторів розв’язання забезпечення конкурентоспроможності, 

а ткож розглядається проблема необхідності створення чіткого стратегічного плану 

і орієнтованість на політику соціально-економічного розвитку для України.  

Мета і завдання наукової роботи. Метою наукової праці є теоретично-

методична та прикладна характеристика умов і пріоритетів забезпечення 

конкурентоспроможності України в глобальній економіці. Для досягнення цієї 

мети поставлені і вирішені наступні завдання: визначення поняття 

конкурентоспроможності країни; характеристика умов забезпечення 

конкурентоспроможності країни; проведення аналізу конкурентоспроможності 

України в умовах світової конкуренції; орінєтованість та інструменти покращення 

забезпечення конкуренто-спроможності України під час світової конкуренції. 

Об’єктом дослідження є економіка України в умовах світової конкуренції. 

Предметом дослідження є умови та пріоритети, що формують ступінь 

конкурентоспроможності України в умовах глобальної конкуренції. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у (1) 

удосконаленні теоретико-методичних положень забезпечення конкурентоспро-

можності країни, (2) узагальнені результатів оцінювання конкурентоспроможності 

країни та проведення факторного аналізу системи її забезпечення, (3) формуванні 
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напрямів та інструментів покращення забезпечення конкурентоспроможності 

України в умовах світової конкуренції. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорені на 

(1) XIII Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Бухгалтерський облік, проблеми та перспективи розвитку» (м. 

Львів, 19-20 квітня 2018 р.), (2) ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції викладачів, аспірантів та студентів «Тенденції та перспективи розвитку 

фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз» 

(м. Львів, 22 травня 2018 р.), (3) Всеукраїнській науково-практичній конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених «Проблеми та перспективи розвитку 

економіки України в умовах євроінтеграції» (м. Львів, 24 січня 2019 р.), (4) 

Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, фінанси, облік, 

менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку» (м. Полтава, 22 

червня 2019 р.), (5) Міжнародній інтернет-конференції «Світ економічної науки» 

(м. Тернопіль, 27 червня 2019 р.), (6) V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту» 

(м. Хмельницький, 28-29 травня 2020 р.), (7) Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції молодих вчених і студентів «Проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу в Україні» (м. Львів, 19 лютого 2021 р.) та апробовані в наукові 

статті збірника наукових праць Науковий вісник Національного лісотехнічного 

університету України (2019. – Т. 9. Вип. 4. – С. 33-37. Фахове видання). 

Наукові рекомендації щодо визначення системних умов та пріоритетів 

забезпечення конкурентоспроможності України враховані при підготовці науково-

дослідної теми (реєстраційний номер 0112U000837) «Політика імпортозаміщення в 

стратегії зміцнення конкурентоспроможності економіки України на засадах 

інформаційно-технологічної модернізації» (довідка № 10/05 від 11.02.2021). 

Структура та обсяг наукової роботи. Робота складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 40 сторінок, у тому числі 30 сторінок основного тексту. Робота містить 

13 рисунків та 4 таблиці, а також 2 додатки, розміщених на 7 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 22 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА 

СУТНІСТЬ 

 

Однією з ключових та першочергових економічних категорій виступає 

конкурентоспроможність країни, яка є предметом різновидових дискусій, а, також, 

часто використовується в науковій літературі як індивідуальне вміння країни 

конкурувати та розвиватися в «агресивному середовищі» глобальної економіки. 

Виокремимо, що всупереч обширному вживанню даного поняття, в наукових 

дослідженнях ще не існує єдиного сталого визначення конкурентоспроможності 

країни. Автори з різних куточків світу акцентують увагу на різних компонентах цієї 

багатовимірної категорії, при цьому представляючи їх як провідні критеріальні 

ознаки. Дані визначення розглядають економічну категорію конкурентоспро-

можність у спектрі показника стійкості суспільно-економічної системи країни.  

Варто зауважити, у економічній літературі країн Заходу тлумачать поняття 

конкурентоспроможності доволі «універсально», а саме як можливість країни чи 

підприємства розробляти та виготовляти товари і послуги вищої характерної 

ознаки або ж за набагато нижчими цінами, у порівнянні з конкурентами [1, с. 9-10]. 

У роз’яснювальному вигляді такий метод представлено у низці досліджень 

Світового економічного форуму. Їхні експерти вважають, що визначається суть 

поняття конкурентоспроможність країни реальними або ж потенційними 

здатностями підприємств в існуючих для них умовах проектувати, виготовляти та 

збувати товари, при цьому враховуючи фактори цінової та якісної характеристик, 

що можуть виступити більш бажаними та заманливими для потенційних 

споживачів у порівнянні з товарами конкурентів [15, с. 14-15]. 

У свою чергу, підсумовуючи все вище сказане, ми спостерігаємо 

аргументований розвиток даного підходу у трактувані конкурентоспроможності 

країни як необхідної характеристики щодо становища її національних виробників 

на міжнародному ринку. Крім того, варто відзначити українського дослідника Н. 

Гражевську, яка широко розглянула конкурентоспроможність і дала трактування як 
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обумовлене політичними, економічними і соціальними чинниками стійке 

положення країни на зовнішньому та внутрішньому ринках, а також здатність 

цього підприємства до конкурентної боротьби на внутрішньому ринку та ринках 

інших країн [3, с. 54]. Проте, будь-яка модифікація суб’єкта конкуренто-

спроможності з певної організаційно – економічної структури на економіку 

спричиняє також і зміну усвідомлення певним переліком авторів не лише суті 

об’єкта конкурентоспроможності, а й головної принципової ознаки. Отже, поняття 

конкурентоспроможність, у розширеному трактуванні, вважається як своєрідна 

можливість фірми підтримувати збалансованість зовнішніх пропозицій, а також 

оминати певного переліку, що спричиняються зовнішньоекономічною областю, і, 

звичайно, як здатність країни до сприйяння її світогосподарських зв’язків [11, с. 72-

80]. Переконання того, що у економіці, сьогодні, об’єктом 

конкурентоспроможності виступає вже не сам запропонований товар чи послуга, а 

умови громадського виробництва, наполягає й широковідомий у світі економіст А. 

Уніат. Економіст вважає, що конкурентоспроможність виступає однією з 

домінуючих передумов та інструментів сталого економічного розвитку країни. На 

його думку, якщо країна має ефективний ринок, фактори виробництва та інші 

домінуючі чинники, що будуть потенціал, країна є конкурентоспроможною. Відтак, 

будь – яка модель здорової економіки має включати в себе щорічно зростаючий 

показник ділової активності, сформовані і керовані закони та стійкими ринками 

[17, с. 19 - 20]. 

М. Портер підкреслював гостру необхідность у забезпеченні високого рівня 

конкурентоспроможності країни, яка у свою чергу стане засобом підвищення 

добробуту нації. «Державною метою, виступає можливість пропозиції 

громадянам власної країни на тенденцію до зросту поточного рівня життя. А 

можливість виконати даний крок залежить не від будь-якого аморфного терміну 

«конкурентоспроможність», а від продуктивнсоті та ефективності експлутатації 

державних ресурсів – капітал та праця» [14, с. 56]. Коли такий бажаний рівень 

нарешті буде досягнено, з'являються ініші випробування, а саме господарські 

установи повинні стикнутись з культурними, політичними, економічними та 



7 

іншими бар'єрами, що з'являться на дорозі до таких бажаних ринкових кращих 

позицій [18, с. 22-25]. Даний підхід стає причиною багатофакторності поняття 

конкурентоспроможності. 

Широко відомим є факт, що конкуренція відіграє домінуючу роль при 

комплексній роботі економіки. М. Портер вважає, ринкова економіка виступає 

«певним механізмом, що спонукає економічних суб'єктів рухатись за інструкціями 

«невидимої руки» [14, с. 56]. Адже, саме вона зобов'язує суб'єктів ринкової 

економіки забезпечувати достатню ефективність експлуатації народних ресурсів. 

Таким чином, першочергова роль самобутнього механізму «суспільної ревізії» 

припадає на поняття конкуренція як ефективність здійснення суб’єктами економіки 

«довірених» їм суспільних запасів. 

Існує велика кількість прикладів з історії, що відбувалась на міжнародній та 

українській аренах щодо результатів поєднання ринків з обмеженою конкуренцією 

з надзвичайно стійкою конкурентною позицією країни або ж щодо раптового 

позбавлення країни її позицій при введенні «агресивної» конкурентної політики на 

державному рівні. Проте, очевидно, що при розширенні меж адаптаційного 

періоду, конкурентність державних ринків виступатиме неухильним фактором у 

світовому маштабі щодо інтенсивної конкурентоспроможності країни. 

Зокрема, М. Портер присвятив низку своїх робіт проблемі невідкладного 

розрізняння зовнішньої та внутрішньої конкурентоспроможності. Будь – яка 

господарська установа чи ж сектор економіки, що є здатними до конкуренції на 

внутрішньому ринку в умовах ізольованості та при реалізації товарного обміну з 

іншими державами зазнає моментального провалу. Нажаль, для країни наслідки 

можуть бути колосальними, особливо якщо вибрана галузь займає провідне місце. 

Тому, для ситуації під час якої країна стає неконкрентоспроможною на 

міжнародному ринку уряд створив два можливі шляхи для якнайшвидшого виходу 

з даної ситуації і максимальної мінімізації наслідкі. Першим виступає процес 

перебудови галузі й запровадження реабілітаційних заходів, що будуть спрямовані 

на активізацію її ефективності. Другий – це забезпечення на внутрішньому ринку 

конкретних обмежень. 
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Беручи до увагу все викладене вище, можна зробити логічне припущення, 

щодо значимості рівня реалізованості конкурентних переваг як своєрідного 

ключового фактору у формуванні поняття «конкурентоспроможність країни». 

Аналізуючи сучасну конкурентоспроможність країни, можна достатньо точно дати 

характеристику становища її економіки щодо існуючих країн – учасників, а також 

здійснити дослідження її показників ефективності [8, с. 56-57]. 

Український дослідник  О. Власюк, аргументував наступне: «аналізувати 

дієздатність країни неможливо без дослідження її можливостей до формування 

соціальних, економічних та політичних чинників реалізації поточних конкурентних 

переваг» [2, с. 61-80]. У порівнянні з вище запропонованими тлумаченнями, дане 

трактування зосереджується на умовах формування економічного оточення при 

формуванні потенціалу до конкуренції, а також дозволяє тлумачити поняття 

конкурентоспроможність країни як можливість економічної системи формувати 

найбільшу оптимальність при впливі різновидових факторів. 

Варто розглянути певний перелік «універсальних» властивостей 

конкурентоспроможність країни, як категорії економіки (рис. 1.1). По-перше, 

конкурентоспроможність зумовлюється факторами економічного розвитку країни 

та існує певний взаємозв'язок з можливостями економічних суб’єктів задля 

досягнення їх максимально ефективного використання. Але не менше важливим є 

оптимальний рівень суспілького результату, адже він виступає закономірним 

складником для господарських установ задля отримання позитивного фінансового 

результату, проте разом з тим і недостатнім. По-друге, конкуренція має характерну 

ознаку та власну історію: народження і розвиток у національному оточенні країни 

та формується під час конкуренції між конкурентами. По-третє, виступає рисою 

будь-якого підприємства. Господарська установа чи країна має на меті досягнення 

максимального рівня конкурентоспроможності, що формується під час реалізації 

міжнародних економічних відносин. По-четверте, існує потреба для самобутнього 

розвитку конкурентоспроможності, яке одночасно базується на принципах, що 

формують взаємовідносини, відповідно відбувається втрата можливого 

позитивного фінансовго результату. 
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Рис. 1.1. Характеристики сутності теорії трактату «конкурентоспроможність 

країни» 

 

По-п’яте, ключова роль у трактуванні важелів та сутності економічної 

політики та забезпеченні даних зобов’язань країнам - партнерам та світовим 

організаціям належить країні. Відповідно, країна має право приймати будь- які 

рішення щодо можливості мінімізації внутрішніх та зовніхніх негативних чинників 

та несе повну відповідальність за дані дії. По-шосте, конкурентоспроможність 

країни – це соціально-економічна оптимальність [10, с. 44-45], під час якої 

очікувані здобутки від ефективної експлуатації ресурсів зрівнюються за 

допомогою різновидових бюджетних програм. 

Конкуренто-

спроможність 

держави – це 

фактори економічного розвитку держави та 

взаємозв'язок з можливостями економічних суб’єктів 

їх максимально ефективного використання  

характерна ознака становища господарської 

системи,що має власну історію: вона народжується 

і розвивається у національному оточенні держави 

та під час конкуренції між економічними 

суб’єктами 

риса будь – якого підприємства, що є 

сформованим на матерії праці та товарному 

обміні, а також бере безпосередню участь у 

міжнародному поділі праці 

 

постійне розширення джерел для самобутнього 

розвитку, проте яке одночасно базується на 

конкурентних принципах, відповідно відбувається 

втрата можливого прибутку 

 
ключова роль у трактуванні важелів та сутності 

економічної політики та забезпеченні даних 

зобов’язань країнам-партнерам та 

 світовим організаціям 

 
соціально-економічна оптимальність, під час якої очікувані 

здобутки від ефективної експлуатації ресурсів зрівнюються 

за допомогою різновидових програм 
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РОЗДІЛ 2 

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Домінуючою критеріальною ознакою виступає можливість країни займати 

провідні позиції в різних секторах економіки на міжнародному ринку та 

розширення наявного потенцілу, що виступає одним з факторів інноваційності для 

тенденційного зростання. Матриця розвинених і модернізованих ринкових 

інститутів є, безсумнівно, необхідно умовою. Адже захист та реалізація власних 

інтересів є важливою складовою міжнародних економічних відносин, що 

проявляється у здатності оптимального адаптування до змін глобальнох 

кон’юнктури. Сьогодні, є відбувається розвиток новітніх методик для оцінювання 

ефективності роботи країн, а також представлено широкий перелік наукових праць, 

що досліджують проблеми конкурентоспроможності. Тим не менш, дослідження 

чинників, що безпосередньо впливають на рівень конкурентоспроможності країни, 

ще необхідно досліджувати. Відповідно, є актуальним виконання специфічних 

дослідження чинників впливу на конкурентоспроможність країни та встановлення 

їх взаємозв'язку [4, с. 82-89]. 

Критеріальні ознаки формування конкурентоспроможності країни 

виступають як пердумови, спричинення процесу конкуренції (рис. 2.1). Раніше 

заможність країни визначалось кількістю наявних ресурсів і місцем геополітичного 

роташування країни. Сьогодні ж, в період індустріалізації вітається модернізації 

виробництва та зростання продуктивності праці. Важливості набувають науково – 

технологічний прогрес та інформаційно-комунікаційні технології, що, у свою 

чергу, створюють і розширюють такий «універсальний» і необхідний сьогодні 

кожній державі інформаційний простір.  

Важливу роль не лише між підприємствами, а й між країнами відіграє 

поняття продуктивність праці – це можливість господарства утримувати високий 

дохід, а також як своєрідний індикатор окупності інвестиційних вкладів, що у свою 

чергу призводить до зростання бізнес – потенціалу країни. 
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Рис. 2.1. Механіхм забезпечення конкурентоспроможності країни під 

впливом світового середовища 

 

Безсумнівно, без макроекономічних показників не можливо здійснити аналіз 

економіки, а макроекономічне середовище має вплив на формування бюджету. Уряд 

реагує на економічні цикли та здійснює регулювання, тому будь – яка зміна чи 

дефіцит спричинить обмеження їх можливостей. Одним з факторів 

конкурентоспроможності країни є система розгалуженої й ефективної 

інфраструктури. Адже, саме вона виконує функцію об'єднання державних ринків, 

через зниження віддаленості, внаслідок ефективно побудованих шляхів, і як 

наслідок відбувається зменшення витрат. На вчасність та безпечність товарів також 

впливає транспортна система країни. Оскільки, суб’єкти економіки можуть без будь-

яких додаткових витрат переміщати реалізаційну продукцію з місця до місця швидко 

і якісно. А телекомунікаційна система допомагає підприємцям враховувати усю 

інформацію щодо того чи іншого об'єкта для прийняття рішення. [7; 13, с. 26-27]. 

Важливо враховувати й фактор девальвації національної валюти, адже при 

падінні її курсу, слід очікувати зниження ціни реалізаційної продукції або її застій, 

що дасть змогу отримати, збільшення доходу. Класична економіка передбачає 
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присутність дешевої робочої сили та природних, проте, як показують дослідження 

їх важливість дедалі зменшується. Тому, країни дедалі більше покладаються на 

чинники інноваційно-інформаційно-технологічного типу. 

Дослідників інтегрують в окремі ланки макроекономічні фактори 

забезпечення конкурентоспроможності країни (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Фактори забезпечення конкурентоспроможності країни 

 

В умовах інтеграції та глобалізації економіки чинники забезпечення 

конкурентоспроможності модернізуються за допомогою наукового – 

технологічного прогресу. Збільшується важливість використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), оскільки відбулось не лише зміцнення зміцнення 

зв’язків всередині та зовні, а й модифікація до більш гнучкої і мобільної ознаки, 

при зменшенні трансакційних витрат.  

В теперішній момент інституціональні чинники забезпечення 

конкурентоспроможності виходять на новий рівень. До провідних 

інституціональних чинників варто віднести наступні (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Інституційні чинники забезпечення конкурентоспроможності країни 

 

Адміністративна та правова ситеми опосередковують інституційне оточення, 

де економічні суб'єкти співдіють задля збільшення рівня доходу та економічного 

добробуту. Науковці притримуються концепцій, того, що держава, транснаціональні 

компанії і науково-дослідні інститути виступають провідними чинниками, та чинять 

вплив на світому рівні на забезпечення конкурентоспроможності країни. Відтак, 

розвиток сталої економіки є нереальний без суспільного, політико-правового і 

державного конкурентоспроможного устрою. 

Безумовно головна роль належить державі. Необхідність формування моделі 

соціально-економічного розвитку є одним з найважливіших фундаментальних 

цеглин розвитку: створення стратегії, вибір орієнтирів механізмів їх здійснення. 

Важливою є й потреба аналізу стійких конкурентних переваг за допомогою 

критерію їх життєздатності під час світової конкурентоспроможності [9, c. 18-25]. 

Національна стратегія повинна базуватись на пріоритетах: інноваційність, 

втілення національних конкурентних переваг, модернізація ринкової 
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інфраструктури, створення та розвиток інновацій та бізнес- середовища. На 

економічних суб’єктах, що керують управлінським процесом, покладено роботу 

модернізації нормативно-методичного забезпечення, регуляція відносин з іншими 

державами на основі сучасних інтеграційних форм діяльності, що виступає базисом 

створення конкурентних переваг [10, c. 45-46]. 

Населення відіграє далеко не останню роль в забезпеченні 

конкурентоспроможності. Перш за все - це розвиток людського капіталу. Адже, 

головною цінністю сьогодні є людина, а також можливість формування безпеки і 

розвитку для майбутніх поколінь нашого світу. Відтак, в імовах світової 

конкурентоспроможності економічне становище суб’єктів економіки визначається 

як своєрідна можливість здійснювати господарську діяльність покладаючись на 

власні або ж залучені грошові ресурси. Безсумнівно, це є новим і пронизуючим 

явищем, що охоплює всі сфери бізнес – діяльності. Це нова здатність до визначення 

найбільш сприятливих умов для розвитку і дослідження відповідної ринкової ніші 

на ринку товарів і послуг, що допомагають підприємцеві сформувати фінансове та 

економічне оточення[11, c. 185-200]. 

Вирішення організаційних питань виступає фундаментом для формування і 

розвитку підприємництва. Окрім цього, береться до уваги й час, оскільки кожна 

хвилина витрачена на оформлення документів, може бути витрачена для 

обдумування концепції фірми, а формування бажаних інституційних чинників у 

сфері підприємництва націлено формується як необхідна національна перевага. 

Доказом виступає факт, що країни, які націлені на високі межі адміністративного 

та інституційного середовища, не лише отримують не сприятливе бізнес- 

середовище, а й достатньо велику частку тіньової економіки. 

Тому, забезпечення конкурентоспроможності країни сьогодні є тенденційним 

явищем, яке має на меті формування та забезпечення конкурентних переваг, які 

націлені на підтримку тривалих економічних відносин.. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ 

СВІТОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

 

У 2019 році відбулась втрата Україною двох позиції в Індексі глобальної 

конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму й опустилася на 85-

те місце з 141 країни (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Місце України у рейтингу глобальної конкурентоспроможності 

Всесвітнього економічного форуму у 2014-2019 рр. 

 

Згідно зі щорічним звітом Всесвітнього економічного форуму, вдалось 

зафіксувати основний регрес у сфері фінансових систем, в якій рейтинг України 

знизився на 19 позицій – до 136-го місця, й у сфері охорони здоров’я – на 9 

позицій, до 101-го місця [22]. 

Аналіз показав, що найгіршою серед проаналізованих показників рейтингу 

(загалом 103 позиції) в Україні є ситуація з макроекономічною стабільністю і 

якістю інститутів. При тому, що за останні п’ять років Україна здійснила більшу 

кількість реформ, ніж за попередні 20, відбулось підняття лише лише з 84 на 83 

місце. Також відбулось погіршення показників впровадження макроекономічної 

стабільності – зі 131 на 133 місце, інформаційно-комунікацінйих технологій – із 
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77 на 78 місце та інноваційних можливостей – із 58 на 60 місце (додаток А, табл. 

А1). Також, наша країна змогла піднятися за показниками освіта – з 46 на 44 місце 

та рівень розвитку бізнесу – з 86 на 85 місце. Проте, за обсягом внутрішнього 

ринку Україна зберегла попереднє– 47 місце, а за інфраструктурою 57 місце. 

Аналіз звіту показав, що, показник середньорічного зростання ВВП за останнє 

десятиліття нарешті став додатнім, тобто покращився з – 2,1 % до 0,1 %, в той 

самий момент, приріст прямих іноземних інвестицій за п’ять років знизився з 2,7 

% ВВП до 2,3 % ВВП. 

Упродовж 2014-2019 рр. Україна за індексом світової 

конкурентоспроможності Міжнародного інституту управлінського розвитку 

значно понизила свої позиції,а саме на 12 пунктів і займала 60 місце із 63 країн 

(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Місце України у рейтингу світової конкурентоспроможності 

Міжнародного інституту управлінського розвитку у 2014-2019 рр. 

 

Сьогодні необхідним аспектом є аналіз (додаток Б, табл. Б2-Б5) є ситуація, 

яка стосується збереження здоров’я нації та навколишнього середовища (63 місце), 

фінансової підтримки бізнесу (61 місце), розбудови інституційної структури (62 

місце), формування базової інфраструктури (60 місце) (рис. 3.3) [21]. 
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Рис. 3.3. Місця України у рейтингу світової конкурентоспроможності 

Міжнародного інституту управлінського розвитку за окремими його 

складовими у 2014-2019 рр. 

 

У 2019 р. індекс цифрової конкурентоспроможності України за даними 

Міжнародного інституту управлінського розвитку склав 51,4 (максимальне 

значення 100,0), що відповідає 58 місцю із 63 країн. Хоча, аналізуючи країни 

Європи, Африки та Близького Сходу, що входять у рейтинг, наша країна посіла 38 

місце із 38 країн (табл. 3.1). 

а) макроекономічні показники б) ефективність влади 

в) ефективність бізнесу г) інфраструктура 
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Таблиця 3.1 

Місце України у рейтингу цифрової конкурентоспроможності Міжнародного 

інституту управлінського розвитку у 2015-2019 рр.  

Показники 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2015 

(60 

держав) 

2016 

(61 

держав) 

2017  

(61 

держав) 

2018 

(63 

держав) 

2019 

(63 

держав) 

2019 / 

2015 

2019 / 

2018 

Індекс цифрової 

конкурентоспроможності 
50 59 59 60 58 ↓8 ↑2 

Знання 29 40 44 45 39 ↓10 ↑6 

Талант 46 55 58 57 55 ↓9 ↑2 

Навчання та освіта 4 15 20 26 22 ↓18 ↑4 

Науково-дослідна робота 42 39 45 45 40 ↑2 ↑5 

Технології 58 60 60 62 61 ↓3 ↑1 

Нормативно-правова база 47 55 55 56 54 ↓7 ↑2 

Капітал 56 60 60 62 61 ↓5 ↑1 

Технологічна 

інфраструктура 
58 60 58 60 57 ↑1 ↑3 

Готовність до 

майбутнього 
58 61 61 61 61 ↓3 - 

Адаптивне ставлення 58 60 60 58 53 ↓5 ↑5 

Ділова активність 42 58 59 56 53 ↓11 ↑3 

ІТ-інтеграція 58 61 60 60 61 ↓3 ↓1 

 

В рейтингу формування та розвитку знань у сфері цифровізації Україна у 

2019 р. посіла відносно невисокі позиції стосовно існування таланту (55 місце) та 

проведення науково-дослідної роботи (40 місце) [20]. Упродовж 2015-2019 рр. 

спостерігалися низькі рейтингові України за напрямами технологічної 

конкурентоспроможності та готовності до майбутньої цифровізації. сформувалося 

низьке адаптивне ставлення до цифрових технологій (53 місце). 

Згідно даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності Україна 

входить до кола держав зі слабким рівнем розвитку сфери патентування, 

реєстрації товарних знаків та промислових зразків, інших об’єктів інтелектуальної 

власності. Крім того, сформувався істотний розрив від країн лідерів за кількістю 

патентних заяв (якщо середній показник п’яти перших держав світу перевищив 

100,0 тис. од., то в Україні їх кількість не досягала 3,0 тис. заяв), зареєстрованих 

товарних знаків (300 та 60 тис. од. відповідно) та промислових зразків (50 та 14 

тис. од. відповідно) [21]. 
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Невисокою залишається активність населення у сфері інтелектуально-

творчої діяльності. Так, з 2008 р. по даний час в середньому щороку кількість 

патентних заявок зменшувалася на 3,9 % (0,2 тис. заяв), заяв на реєстрацію 

товарних знаків – 1,4 % (2,1 тис. заяв), заяв на реєстрацію промислових зразків – 

0,4 % (0,1 тис. заяв). 

У 2019 р. в рейтингу сприйняття корупції Transparency International Україна 

із 180 держав посіла 47 місце. Хоча нашій державі за останні роки завдяки 

створенню нових антикорупційних органів та більш критичному ставленню 

суспільства до проявів корупції вдалося підвищитися у рейтингу (на 9 пунктів у 

порівнянні з 2016 р.), але й надалі Україна входить в п’ятірку країн східної 

Європи та центральної Азії із високим рівнем сприйняття корупції [20]. 

Для аналізу нами були обрані дані за всіма 12 індикаторами Індексу 

глобальної конкурентоспроможності для 28 країн ЄС і України. Результат 

кластеризації представлений у вигляді дендрограми на рис. 3.4 [21]. 
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Рис. 3.4. Дендрограма країн ЄС та України за рівнем глобальної 

конкурентоспроможності у 2014-2019 рр. 
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Для визначення кількості кластерів, на які доцільно розбити всі країни 

регіону, потрібно вибрати граничну відстань, тобто таку відстань, при 

перевищенні якої об'єднуватися будуть вже занадто далекі з точки зору 

дослідника об’єкти. Одним із доступних інструментів для вибору кількості 

кластерів є метод Уорда. У підсумку виділено сім кластерів при пороговому 

значенні 3 (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Склад кластерів, виділених методом Уорда 

Номер 

кластера 

Кількість об’єктів 

в кластері 
Склад кластера 

Кластер 1 4 Люксембург, Финляндія, Данія, Швеція 

Кластер 2 6 
Австрія, Франція, Бельгія, Нидерланди, 

Великобританія, Німеччина 

Кластер 3 4 Естонія, Мальта, Латвія, Литва 

Кластер 4 2 Ірландія, Португалія 

Кластер 5 2 Іспанія, Італія 

Кластер 6 3 Кіпр, Словенія, Греція 

Кластер 7 8 
Хорватія, Угорщина, Болгарія, Словаччина, 

Румунія, Чехія, Польща, Україна 

 

Як видно з табл. 3.2, Україна знаходиться в одному кластері з країнами 

Східної Європи (Хорватією, Угорщиною, Болгарією, Словаччиною, Румунією, 

Чехією, Польщею), які увійшли до складу Євросоюзу одними з останніх і ще не 

повною мірою змогли адаптувати свої економіки до рівня конкуренто-

спроможності таких країн, як Німеччина, Великобританія, Фінляндія. 

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності очолює Швейцарія, яка 

посідає перше місце вже шість років. Четверте місце займає Фінляндія, п’яте 

Німеччина.  

Дослідження демонструє, що розрив у конкурентоспроможності серед 

європейських країн зберігається на тлі зусиль Європейського Союзу щодо 

розв’язання макроекономічних проблем Єврозони. У той час як країни Північної і 

Західної Європи мають сильні конкурентні позиції щороку досягають певних 

успіхів в підвищенні конкурентоспроможності. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНЮВАННЯ УМОВ ТА ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇН 

 

При формуванні політики забезпечення конкурентоспроможності України у 

важливо враховувати два фактори. Перший – необхідна постійне модернізація та 

коригування відповідно до постійно змінюючих умов. Другий - обов'язкове 

виконання усіх умов стратегії, тобто будь - які видозміни не повинні порушувати 

суті стратегічного замислу [11, c. 201-203]. 

Аналіз нового рейтингу конкурентоспроможності України допоміг зробити 

наступні висновки. Отже, у 2018 р. Україна втратила позиції у світовому рейтингу 

конкурентоспроможності. Сукупно набрана кількість балів, всіма провідними 

показниками України, не змінилася, проте існують позитивні зміну у показниках 

інших держав. Таким чином якщо у 2018 р. Україна була на 83 місці, то у 2019-му 

позиція зменшилась до 85-того місця. Проте, важко визнавати, але Україна вже 

близько декади займає на 80-ті місця рейтингу. У 2013-2014 роках країна посідала 

84 місце, а у 2010-2011 рр. – 89 [22]. 

Визначимо 5 провідних чинників світової конкуренції, що визначають рівень 

фінансово-інвестиційного забезпечення конкурентоспроможності України: 

1. Ринкова капіталізація акцій – як важко відновлюваний. В Україні ринок 

зараз у надзвичайному занепаді, а побороти його намагаються вже декілька урядів. 

Актуальним є питання у східній Європі щодо синергія взаємодії бірж держав світу 

2. Банківська надійна система – виступає всвоєрідна система опитування. 

Найбільший показник, якого можнаочікувати за даним опитуванням– 4-5, тобто 70-

90 місця у рейтингу. 

3. Коефіцієнт адекватності капіталу, який решламентує НБУ. Упродовж 

2015-2019 років Україна зі коефіцієнтом 13,7 % зайняла 120 позицію. Проте, у  

2019 р., адекватність капіталу по системі сягнула 17,0 %. Цей рівень відповідає 

приблизно 70-м місцям у рейтингу. 
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4. Неоплачувані кредити, з великою часткою положення державних банках – 

тобто на розгляді країни. Фонду гарантування та його досвід показують негативний 

відсоток повернення грошових коштів.  

5. Система фінансування для малого та середнього бізнесу – що виступає 

провідним елементом розвитку державного кредитування. Відбувається зменшення 

можливих ризиків через систему оборони кредиторських прав, а також зменшення 

процентних ставок за допомогою інфляції, яка є помірною, та повинна 

покращувати даний сегмент ринку. 

Детальний індекс змін в Україні - індекс моніторингу реформ (іМоРе) (рис. 

4.1). З початку 2015 р. 40 провідних експертів 24 рази на рік аналізують 

новаторські законодавчі акти. 

 

 
Рис. 4.1. Індекс відповідності рівня конкурентоспроможності України 

необхідним глобальним реформам у 2015-2019 рр. 

 

Упродовж 2015-2019 рр. в Україні було прийнято більше 800 новаторських 

законів, а їх середній бал - 1,45 на шкалі від -5 до +5. Багатовимірним методом є 

факторний аналіз, адже він допомагаєвизначати взаємозв’язки між значеннями 

змінних.  
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Є вільне видозміна вибраних чинників. Для більш точно визначення 

використано критерій «кам’янистого осипання», уперше описаний Р. Кеттелом. 

На графіку в порядку убування, де є власні значення кожного виділеного при 

розрахунках чинника, науковець, вирішив знайти положення на графіку, де 

зменшення власних значень зліва направо максимально сповільнюється. Згідно з 

цим критерієм, слід залишити три чинники. При цьому основним визначальним 

буде лише перший чинник, а другий та третій, як видно на рис. 4.2, у багато разів 

поступається в силі впливу [6, с. 250-281]. 

 
Рис. 4.2. Критерій «кам’янистого осипання» для оцінювання чинників 

забезпечення конкурентоспроможності України 

 

Доказом виділення трьох чинників виступає табл. 4.2 Аналіз табл. А. 4.2, 

показав, що значення для першого чинника дорівнює 7,6; відповідно частка 

дисперсії, що дорівнює приблизно 63,0 %. Другий чинник - близько 15,5 % 

дисперсії, третій чинник – 9,0 %. По чинника, то вони містять не більше 13,0 % 

загальної дисперсії. Тому, охоплені чинника займають 87,5 % загальної дисперсії, 

що виступає доказом правильності дослідження. 

Аналіз табл. 4.3 показв, що один чинник має високі навантаження за 10 з 12 

субіндексами, за винятком субіндексу «Макроекономічне середовище» і 

субіндексу «Розмір ринку».  
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Таблиця 4.3 

Чинникові навантаження на забезпечення конкурентоспроможності України 
Факторні навантаження  

Головні компоненти (>,700000) 

Факторні навантаження 

Головні компоненти (>,700000) 

 
Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 
 

Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Субіндекс 1 -0,967 0,104 0,111 Субіндекс 8 -0,707 0,513 -0,303 

Субіндекс 2 -0,807 -0,448 -0,080 Субіндекс 9 -0,916 -0,000 0,012 

Субіндекс 3 -0,373 0,717 -0,401 Субіндекс 10 -0,230 -0,605 -0,713 

Субіндекс 4 -0,737 -0,378 0,414 Субіндекс 11 -0,940 -0,192 -0,133 

Субіндекс 5 -0,855 -0,212 0,143 Субіндекс 12 -0,955 -0,111 -0,116 

Субіндекс 6 -0,909 0,182 0,176 
Загальна 

дисперсія 
7,562 1,859 1,063 

Субіндекс 7 -0,736 0,479 0,167 

Частка 

загальної 

дисперсії 

0,630 0,154 0,088 

 

При аналізі індексів середніх навантажень було отримано наступні дані, 

тлумачення яких дає змогу виокремити чинник інституційної стабільності, 

інноваційності та ефективності товарного ринку як такого, що формує державну 

світову конкурентоспроможність.  

На наявність неринкових та у більшій мірі – інституційно-адміністративних 

бар’єрів зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів реального 

сектора економіки України вказують й значення індексу легкості бізнесу 

Світового банку. Так, у 2019 р. Україна посіла 76 місце із 190 країн. При цьому за 

окремими важливими складовими індексу сформувалася досить критична 

ситуація. Це, зокрема платоспроможність підприємств (149 місце), отримання 

дозволу на підключення до системи електропостачання (128 місце), якість 

міжнародних торговельних відносин (109 місце), гарантії щодо виконання 

договорів бізнес-партнерами (82 місце) [19]. Незважаючи на те, що місце країни 

щорічно варіюється в рейтингу, підсумковий бал, який отримує Україна, 

приблизно однаковий (4,0), що свідчить про відсутність з боку країни будь-яких 

спроб, що сприяють поліпшенню будь-якого з індикаторів рейтингу. Так як в 

дослідженні фігурують кілька країн і існує необхідність проведення аналізу за 

багатьма змінним, було використано ієрархічний кластерний аналіз як 

багатовимірна статистична процедура. 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПОКРАЩЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ 

 

Необхідним є виявлення внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають 

прямий вплив на обсяги зовнішньоекономічної діяльності України, задля 

покращення умов й створення ефективного механізму підтримки конкуренто-

спроможності міжнародних економічних відносин. 

В умовах світової конкуренції, аналіз макросередовища України забезпечує 

нас проведенням РЕSТEL-аналізу, де економічні, політико-правові, соціально-

екологічні та технологічні чинники є безкомпромісними компонентами 

оцінювання впливу зовнішніх факторних змін на забезпечення 

конкурентоспроможності України (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. РЕSТEL-аналіз зовнішніх чинників впливу на забезпечення 

конкурентоспроможності України в умовах глобальної конкуренції 

 

Результати аналізу показали не лише проблеми, а й перспективні можливості 

щодо забезпечення конкурентоспроможності України [9, с. 274-280; 16, с. 35-38]: 

1. Політичний. Напруженість у зв'язку з воєнною ситуацією в Україні, 
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звідси й нестійкість Уряду. Відбулось порушення державних кордонів та 

сформувалась політична криза; 

2. Економічний. Зупинка процвітання. Спостерігається висока 

заборгованість країни іншим країнам. Окрім того, Україна стала 

імпортозалежною. Очевидна, втрата транзитного положення, що провокує 

зменшення обсягів експорту, а саме, в найбільшій частці транспорті послуги; 

3. Соціальний. Спотсерігається соцільна диферсифікація суспільства з 

більшою частиною населення з доходом нижче за середній, а також нестійкість 

отримання прибутку певних соціальних груп; 

4. Технологічний. Україна є державою, що розвивається. Ступінь розвитку 

можна класифікувати як середній, проте через нестачу реформ він зменшується. 

Будь- який потік грошових коштів у технологічне переозброєння відсутній. Проте 

спостерігається розвиток ІТ-індустрії; 

5. Правовий. Існує проблема відсутності законодавчих актів, тривалість їх 

імплементація та неточність дотримання, а також високий ступінь корупції. 

6. Екологічний. Використання існтрументів для екологічної переробки 

відходів, формування екологічних стандартів. 

Аналіз факторів, що призводять до зростання конкурентоспроможності 

України, розглянуто за допомогою SWOT-аналізу (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

SWOT-аналіз факторів внутрішнього впливу на забезпечення 

конкурентоспроможності України в умовах глобальної конкуренції 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 

Географічне положення, трудові 

та природні ресурси 

Економіка, освітня система, корупція, 

технології 

МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 

Реформи, інфраструктура, малий 

бізнес, споживчий ринок зміна 

структури економіки, послуги 

Збільшення держборгу, еміграція 

освіченої частини населення, 

мілітаризація суспільства, екололічні та 

технологічні проблеми 

 

Аналіз внутрішніх факторів впливу на підтримку конкурентоспроможності 

України є [7; 8, с. 365-372; 11, с. 488-501]: 1) сильні сторони: геополітичне 

географічне та найбільша площа серед держав Європи; Велика кількість 
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природних ресурсів - газ, нафта, кам’яне вугілля, марганець, уран, сірка тощо, у 

сучасних цінах запаси оцінюються на суму більш ніж 15 трлн дол. США. 

Формування активно налаштованої частини українського населення; потенціал 

економіки більш 500 млрд дол. США; міжнародне членство, в тому числі в СОТ, 

як інструмент підходу до ринків, та новітніх технологій; 2) слабкі сторони: дія 

антисоціальної олігархічної формація суспільних відносин; одна з найслабших 

економік світу, адже ВВП у 2019 р. – близько 93 млрд дол. США; перетворення 

країни перетворюється на сировинну базу від продажу лімітованих природних 

копалин; зменшення частки у ВВП малого та середнього бізнес; висока 

залежність від інших держав, що впливають на вибрі стратегії розвитку, високий 

рівень тіньової економіки; 3) можливості: створення систему суспільних 

демократичних відносин; формування Громадянського суспільства і його 

перетворення на повноправного суб’єкта державного управління; розробка 

Концепції та Стратегічної Програми розвитку України, що сформує принципи та 

механізми; 4) загрози: зміцнення олігархічної системи моделі управління; 

збільшення частки соціальних конфліктів в країні; регресія України, що загрожує 

спровокуванню дефолту; ймовірність збільшення еміграції освічених працівників; 

збільшення зовнішнього держборгу; можливістб екологічної катастрофи. 

Розгляд чинників конкурентоспроможності України умовах світової 

конкурентоспроможності двли змогу виділити переваги економіки (рис. 5.2) [3,  

с. 59-62]. Розвиток наукомісткої інноваційної продукції є найбільною перевагою 

країни. Основні шляхи: (1) формування сприятливих умов для стимуляції торгівлю 

та інновації. Як наслідок, експортний кошик включатиме більшу кількість товарів 

доданої вартості. Важливим є аспект стійкості інституційної бази, що активізує 

інновації. Навчальні заклади, науково-дослідні центри та інші інституції з 

підтримки торгівлі повинні відігравати важливу роль у забезпеченні технічних та 

інтелектуальних ресурсів, необхідних для інновацій; посилення інноваційного 

потенціалу підприємств. Це стосується попиту на інновації; (2) створення програм 

для підтримки бізнесу. Необхідно модернізувати координації діяльності 

інституцій з підтримки торгівлі та покращити телекомікаційні мережі послуг з 
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підтримки бізнесу. Окрім того, необхідно передбачити профільний і об'єктивний 

розподіл ресурсів для розвитку експорту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Чинники позитивного впливу на забезпечення 

конкурентоспроможності України в умовах світовоїконкуренції 

 

Вважаємо, що головними галузями підтримки конкурентоспроможності 

України при світовій конкурентоспроможності є такі галузі (рис. А.5.3) [8, с. 371-

401; 12, с. 159-161]. 

Високе місце у інноваційному розвитку сучасних держав займають 

екологічні інновації. Це пов’язане з здійсненям концепції сталого розвитку, що 

підвищує актуальність зосередження суспільства на екологічних проблемах 

сучасного розвитку. Відповідно, сталий розвиток – це тип самопідтримуючого 

розвитку, що не лише зосереджується на якісних параметрах середовища 

проживання людини, а й знаходиться в бар'єрах її можливостей щодо 

забезпечування формування його як необхідної екосистеми. У свою чергу, ми 

можемо спостерігати його розширення лише при задоволенні потреб сучасног 

покоління, що вчиняє з думкою про майбутнє життя на планеті. Розширення 

інновації виступає екоінновація, що розглядається як процес, з ціллю на 

результативність, яка виражається в модернізованих технологічних продуктах, в 

Чинники 

позитивного 

впливу на 

забезпечення 

конкуренто-

спроможності 

- створення вдповідних інститутів влади; 

- організаційно-правові засади функціо-

нування: діюча база законів; 

- економічні засади розвитку: традиційні 

внутрішньогосподарські зв’язки; самостійна 

сировинна база; місткий споживчий ринок; 

конкурентні переваги на певні види товарів; 

- якісна система підготовки кадрів: 

кваліфікований кадровий персонал та 

науковий потенціал  

- система інфраструктурного забезпечення: 

створення матеріально - технічної бази; 

диверсифікація установ та ієрархічність 

системи в цілому 
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управлінні, розширенні джерел поставок і точок збуту, таким чином, щоб 

формувався додатковий прибуток [8, с. 127-141]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.3. Профільні галузі забезпечення конкурентоспроможності України в 

умовах глобальної конкуренції 

 

Отже, відбулось виділення орієнтованих шляхів розвитку: формування 

відповідних умов, що активізують торгівлю та інновації для диверсифікації 

експорту; розвиток послуг із підтримки бізнесу та торгівлі що в перепективі 

збільшать конкурентоспроможність підприємств. Перспективними галузями 

економіки є: інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ); машинобудування; 

технічне обслуговування, ремонт, виробництво запасних частин та 

комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості; харчова 

промисловість. 

Профільні галузі економіки України в умовах 

глобальної конкуренції 

1. Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ). 

2. Машинобудування, у тому числі виробництво транспортних засобів, 

залізничних і трамвайних локомотивів та комплектуючих до них. 

3. Технічне обслуговування та виробництво запасних частин та 

комплектуючих виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості. 

4. Харчова промисловість. Сектор включає власні ресурси має налагоджене 

виробництво і досвід роботи, а також виликий людський капітал 
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ВИСНОВКИ 

 

Обгрунтовано, що прямий вплив на національну конкурентоспроможність 

країни мають проблеми економічного зростання, концепція випереджаючого 

розвитку. Сьогодні, в Україні, спостерігається етап незавершеного стану 

індустріальної стадії економіки. Разом з тис, спостерігається технологічні прориву, 

покращення головних галузей – металургії, машинобудування, харчової та легкої 

промисловості, розширення конкурентної арени на ринках товарів і послуг, що 

разом створюють ркитеріальні ознаки конкурентної політики. Упродовж 2015-2019 

рр. Україна за індексом світової конкурентоспроможності Міжнародного інституту 

управлінського розвитку погіршила свої позиції на 10 пунктів і займала 60 місце із 

63 країн. В контексті окремих чинників критичною є ситуація стосовно збереження 

здоров’я нації та навколишнього середовища (63 місце), формування базової 

інфраструктури (60 місце), розбудови інституційної структури (62 місце), 

фінансової підтримки бізнесу (61 місце). 

Аналіз кластерний і факторний допоміг визначитифактори збереження 

конкурентоспроможності в умовах глобалізації економіки України: модернізація 

праці державних установ та підвищення якості інфраструктури; забезпечення 

освітнього процесу, підвищення ефективності функціонування товарних ринків, 

фінансового ринку, ринку праці; інноваційність як пріоритет; реформація входу і 

виходу з ринків; формування добротної інфраструктурної мережі та поширення 

інформаційно- комунікаційних технологій. 

За допомогою дослідження, змогли знайти основні чинники впливу на 

забезпечення конкурентоспроможності України в умовах світової 

конкурентоспроможності: міжнародні торгівельні зв’язки; завершення сировинних 

супердоходів; модернізація споживчих ринків; стійкість та забезпечення 

економічних переваг; формування та розвиток державних інституцій; 

нереалізований потенціал; стимуляція до продуктивності; зійдено до висновку, що, 

незважаючи на кризові явища, слабке інституційне оточення та відсутність 

макроекономічної стабільності, необхідно акцентувати увагу на високому ступені 

освіти нашої країни як важливого перспективного економічного розвитку.  
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Додаток А 

 

 

Таблиця А.1 

Позиції України за основними складовими Індексу глобальної 

конкурентоспроможності 

Критерії 
2014-

2015 

2017-

2018 

1 2 3 

Основні вимоги 87 96 

1. ІНСТИТУЦІЇ 130 118 

– Державні установи 131 78 

– Приватні установи 120 110 

2. ІНФРАСТРУКТУРА 68 78 

– Транспорта інфраструктура 88 91 

– Електрика і телефонна інфраструктура 51 54 

3. МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 105 121 

– Валові національні заощадження, % від ВВП 134 124 

– Інфляція, зміна за рік у % 75 134 

– Державний борг, % від ВВП 66 110 

4. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА ПОЧАТКОВА ОСВІТА 43 53 

– Охорона здоров'я 82 82 

– Початкова освіта 32 34 

Підсилювачі продуктивності 67 70 

5. ВИЩА ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА 40 35 

– Частка освіти 14 14 

– Якість освіти 65 46 

– Навчання за місцем роботи 88 74 

6. ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ТОВАРІВ 112 101 

– Конкуренція 125 122 

– Якість умов попиту 70 68 

7. ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ПРАЦІ 80 86 

– Гнучкість 89 94 

– Використання талантів 70 76 

8. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ 107 120 

– Ефективність 109 113 

– Надійність і довіра 100 120 

9. ТЕХНОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ 85 81 

– Технологічні запозичення 114 103 

– Використання інформ.-телеком. технологій 69 80 

10. РОЗМІР РИНКУ 38 47 

– Розмір внутрішнього ринку 37 46 

– Розмір іноземного ринку 38 39 
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 

Інновації та фактори вдосконалення 92 77 

11. ВІДПОВІДНІСТЬ БІЗНЕСУ СУЧАСНИМ 

ВИМОГАМ 
99 90 

– Чисельність місцевих постачальників 80 61 

– Якість місцевого постачальника 83 80 

– Ширина ланцюга створення вартості 79 70 

– Управління міжнародним розповсюдженням 82 86 

– Модернізація виробничого процесу 95 68 

– Межі маркетингу 79 81 

12. ІННОВАЦІЇ 81 61 

– Наявність вчених та інженерів 48 29 

– Здатність до інновацій 82 52 

– Якість науково-дослідних інститутів 67 43 

– Витрати компаній на дослідження і розробки 66 54 

– Співпраця університетів та промисловості у 

дослідженнях та розробці 
74 74 

– Державні закупівлі високотехнологічної продукції 123 98 
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Додаток Б 

 

Таблиця Б.1 

Фактори потенційного зростання та гальмування економіки України за 

критерієм «Стан ділового середовища» 

Фактори зростання 

конкурентоспроможності 

Фактори гальмування 

конкурентоспроможності 

Корпоративні плати (S) 23 
Здоров'я, безпека та екологічні 

проблеми (S) 
54 

Винагорода за професіями послуг 

($) 
4 Інвестиційні ризики 58 

Витік мізків (S) 11 
Відповідність нормативним 

вимогам (S) 
56 

Потреба в економічних і 

соціальних реформ (S) 
3 Права акціонерів (S) 60 

Винагорода менеджменту ($) 4 Фінансові навички (S) 59 

Рівні компенсації ($) 8 В цілому продуктивність (ППС) 57 

Учнівство (S) 11 Фондові ринки (S) 56 

Гнучкість і адаптивність (S) 21 Продуктивність праці (ППС) 55 

Залучення і утримання талантів 

(S) 
25 

Коефіцієнт фінансового ризику 

(S) 
53 

 

 

Таблиця Б.2 

Фактори потенційного зростання та гальмування економіки України за 

критерієм «Стан економіки» 

Фактори зростання 

конкурентоспроможності 

Фактори гальмування 

конкурентоспроможності 

Надходження від туризму (%) 22 Стійкість економіки (S) 56 

Торгівля послуга (S) 25 Диверсифікація економіки (S) 50 

Концентрація експорту партнером 17 Витрати на харчування 57 

Експорт товарів (%) 25 
Прямі інвестиції за кордоном ($ 

млрд) 
49 

Довгострокове безробіття 21 ВВП (ПКС) на душу населення 56 

Частка торгівлі у ВВП 25 
Прямі інвестиції акції за кордоном 

(%) 
51 

Індекс вартості життя 19 ВВП на душу населення 57 

Переміщення об'єктів R & D 26 Прямі інвестиції за кордоном (%) 49 
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Таблиця Б.3.1 

Фактори потенційного зростання та гальмування економіки України за 

категорією «Ефективність уряду» 

Фактори зростання 

конкурентоспроможності 

Фактори гальмування 

конкурентоспроможності 

Пенсійному забезпечення (S) 2 Реальна короткострокова % ставка 59 

Індекс Джині 7 Ризик політичної нестабільності (S) 59 

Тарифні бар'єри 8 Контракти в державному секторі (S) 59 

Ставка внесків соціального 

страхування працівника 
9 Кредитний рейтинг країни 58 

Ставка корпоративного податку на 

прибуток 
12 

Особиста безпека і приватна 

власність 

права (S) 

58 

Державні фінанси (S) 14 Справедливість (S) 58 

Витрати на надмірність 23 Підкуп і корупція (S) 58 

Законодавства в області конкуренції 

(S) 
21 

Ставка внесків соціального 

страхування роботодавця 
57 

 

 



Таблиця Б.3.2 

Фактори, які вплинули на рівень конкурентоспроможності України згідно рейтингу Doing Business 

Компоненти 

рейтингу 

Роки 

зміни 
Що змінилося 

Бали іМоРе,  

від -5 до +5 

Зміна 

позиції в 

рейтингу 

Doing 

Business 

Відкриття 

бізнесу 
2015 

Україна полегшила процедуру відкриття бізнесу: 

зменшений час для обов’язкової реєстрації платника 

ПДВ, скасовані збори за реєстрацію підприємств. 

+2 бали  

+46 (з 76 

місця на 30 

місце) 

Отримання 

дозволу на 

будівництво 

2017 
Україна полегшила отримання дозволів на 

будівництво, зменшивши розмір пайового внеску. 

Не оцінювалося, оскільки 

це не реформа 

+105 (140 

→ 35) 

2018 

Україна зробила отримання дозволів на будівництво 

дорожчим через збільшення пайового внеску на 

розвиток міської соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури. З іншого боку, 

Україна полегшила отримання дозволів на 

будівництво через скасування вимоги інвесторів 

отримувати технічні умови з пожежної безпеки на 

будівництво від Державної служби з НС 

«Закон про покращення 

умов будівельної 

діяльності», пов’язаний з 

цим, отримав +2 бали 

іМоРе. 

+5 (35 → 

30) 

Захист прав 

мінори-

тарних 

акціонерів 

2016 

Україна посилила захист міноритарних акціонерів: 

запровадила вимоги виключення зацікавленого 

директора або акціонера з участі в голосуванні. 

Також впроваджені засоби правового захисту у 

випадку шкідливого впливу транзакцій з 

пов’язаними особами на компанію, уточнена 

структура власності та контролю. 

+3 бали  

+18 (88 → 

70) 

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://imorevox.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/IMoRe-report2015_01_12_ukr.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250407839
http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/4FA5883C27AF7679C225807D003C8758
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP180080.html
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2020-viii
http://imorevox.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/IMoRe-report2017_05_26_UKR.pdf
http://imorevox.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/IMoRe-report2017_05_26_UKR.pdf
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/289-viii
http://imorevox.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/IMoRe-report2015_05_10_UKR.pdf
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2017 

Україна посилила рівень захисту міноритарних 
акціонерів, упровадивши вимоги про деталізоване та 

негайне розкриття інформації про транзакції за 
участю пов’язаних осіб. Це стало можливим завдяки 

змінам положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів, які ухвалила НКЦПФР 

(1, 2, 3) 

Не оцінювалося 
-11 (70 → 

81) 

2018 

Україна посилила захист міноритарних інвесторів 
через підвищення вимог до розкриття інформації про 

транзакції з пов’язаними особами в річних звітах 
акціонерних товариств. 

Пов’язаний з цим закон 
«Про спрощення ведення 

бізнесу та залучення 
інвестицій емітентами 

цінних паперів» отримав 
+3 бали 

+9 (81 → 
72) 

Сплата 

податків 

2014 

Україна полегшила сплату податків для компаній, 
запровадивши електронну систему для сплати 

ПДФО. З іншого боку, було підвищено екологічний 
податок. 

Не оцінювалося 
+56 (164 → 

108) 

2017 
Україна спростила сплату податків, зменшивши 

розмір Єдиного соціального внеску. 
+2 бали  

+41 (84 → 
43) 

Міжнародна 

торгівля 
2018 

Україна полегшила міжнародну торгівлю, 
виключивши автомобільні запчастини з переліку 
товарів військового призначення-полегшило їх 

імпорт. 

Не оцінювалося 
+41 (119 → 

78) 

Виконання 

контрактів 

2016 
Україна спростила виконання контрактів, 

запровадивши електронну систему сплати зборів.  
Не оцінювалося 

+17 (98 → 
81) 

2018 

Україна спростила виконання контрактів, 
запровадивши спрощену процедуру для дрібних 
скарг та досудових розслідувань під час розгляду 

справ у господарських судах. 

+2 бали  

+25 (82→ 
57) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1552-17#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458-17#n678
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1096-17#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-viii
http://imorevox.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/IMoRe-report2018_01_24_UKR1.pdf
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/909-viii
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/909-viii
http://imorevox.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/IMoRe-report2016_01_10_UKR.pdf
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-2018-%D0%BF
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=dddbc408-886f-4973-a944-b5e91386bb30
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/484-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19
http://imorevox.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/IMoRe-report2017_12_05_UKR1.pdf


Таблиця Б.3.3 

Таблиця власних значень факторів забезпечення конкурентоспроможності 

України 

Дисперсія кожного з факторів 

 
Дисперсія 

фактору 

Відсоток від загальної 

дисперсії для кожного з 

факторів 

Кумулятивна 

дисперсія 

факторів 

Накопичений відсоток 

від загальної дисперсії –

% 

1 7,562788 63,02324 7,56279 63,02324 

2 1,859335 15,49446 9,42212 78,51770 

3 1,063463 8,86219 10,48559 87,37988 

 

 

Таблиця Б.4 

Фактори потенційного зростання та гальмування економіки України за 

категорією «Стан інфраструктури» 

Фактори зростання 

конкурентоспроможності 

Фактори гальмування 

конкурентоспроможності 

Загальний обсяг державних витрат на 

освіту на одного учня 
2 Енергоємність 60 

Фіксовані широкосмугові тарифи 2 

Права на інтелектуальну 

власність 

(S) 

59 

Мобільні телефонні витрати 3 Якість життя (S) 58 

Загальний обсяг державних витрат на 

освіту (%) 
5 

Очікувана тривалість життя при 

народженні 
57 

Стаціонарні телефонні тарифи 9 Кібербезпека (S) 57 

Коефіцієнт утриманців 11 Зелені технологічні рішення (S) 57 

Сталий розвиток (S) 18 Підтримка і розвиток (S) 57 

Кількість абонентів мобільного 

телефонного зв’язку 
19 

Законодавство щодо наукових 

досліджень (S) 
56 

Управління освітою (S) 20 Інноваційний потенціал (S) 56 

Інвестиції в телекомунікації (%) 22 Дослідники і вчені (S) 56 

 


