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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК МЕТА 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Для України однією з найголовніших економічних проблем, на 
вирішення якої сьогодні має бути спрямована промислова політика, є 
проблема досягнення світового рівня конкурентоспроможності 
національної економіки, що сприятиме ефективній інтеграції у світовий 
економічний простір в умовах активних процесів глобалізації та 
інтернаціоналізації. Державне регулювання національної економіки в 
кінцевому підсумку спрямовано на підвищення конкурентоспроможності 
держави. Згідно з визначеннями спеціалістів країн з розвиненою 
економікою, національна конкурентоспроможність — це можливість країни 
в умовах вільних і прозорих ринкових відносин виробляти товари й 
послуги, що відповідають вимогам міжнародних ринків, а також 
підтримувати й протягом довгого часу підвищувати реальні доходи свого 
населення [1]. 

Сьогодні головними перешкодами на шляху забезпечення 
конкурентоспроможності української економіки в глобалізованому 
середовищі є вузькість внутрішнього ринку, фіскальна спрямованість 
податкової політики, відсутність стимулів інноваційно-інвестиційної 
діяльності, тінізація економіки, поширення корупції, недієздатність 
системи державного управління в межах забезпечення та захисту 
конкурентних переваг вітчизняних товаровиробників. Конкурентні 
переваги значною мірою здобуваються шляхом отримання пільг, дотацій з 
державного бюджету, за рахунок дешевої робочої сили, зниженого курсу 
національної валюти, прямого або прихованого субсидування галузей. 

У сучасній економічній літературі використовується рейтинговий, 
факторний і макроекономічний підходи до визначення національної 
конкурентоспроможності [2, с. 242-244]. Найбільш важливі критерії 
конкурентоспроможності національної економіки знайшли відображення в 
зведеному індексі конкурентоспроможності — комплексному інтегральному 
показнику 
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порівняльної конкурентоспроможності країн, який розраховується на базі 
комбінацій відносних величин. 

За даними ВЕФ рівень конкурентоспроможності економіки України 
зріс до 4,14 бала із 7 можливих і був одним із найвищих за весь період 
проведення оцінок. Разом з тим, за оцінкою даної організації, рівень 
конкурентоспроможності країни все ще залишається нижчим за середнє 
значення серед усіх проаналізованих країн світу (4,2 бала), але є вищим, 
ніж у країнах, що розвиваються (3,94), та у країнах СНД (4,03) (рис. 1) [3]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динаміка рівня конкурентоспроможності економіки України 

Надмірне загальне податкове навантаження на рівні 57,1 % при 
значних затратах часу та кількості платежів на фоні країн- сусідів та 
високорозвинених країн світу роблять Україну малопривабливою для 
здійснення підприємництва. Усвідомлюючи всю важливість і конкурентної, 
і промислової політики для ефективного розвитку вітчизняної економіки та 
її конкурентоспроможності, приходимо до висновку про необхідність 
переходу до «політики конкурентоспроможності». 

Політику конкурентоспроможності слід розглядати як комплекс 
державних заходів та інструментів, спрямований, з одного боку, на 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на 
глобальному ринку, а з іншого — на забезпечення ефективної конкуренції 
на внутрішньому ринку [4, с. 34-37]. 
Досягнення економічної стабільності української економіки в умовах 
глобальної нестабільності можливе шляхом усебічної 
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модернізації економіки на сучасній технологічній базі та інфраструктурі, 
залучення значного зовнішнього фінансування на міжнародних ринках. 
Можливості залучення зовнішнього фінансування можуть бути здійснені 
лише за умов структурних реформ, подолання корупції, ефективної 
правової системи, створення умов та стимулів всебічної модернізації та 
інновацій. 
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