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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Однією з ключових проблем національної економіки сучасності 

є проблема конкурентоспроможності. Все більш поширеними в 
економічному світі сьогодні стають глобалізаційні процеси, головною 
ознакою яких є створення зон економічного співробітництва і 
торгівлі, створення наднаціональних економічних структур.  

Розробка та реалізація концепції підвищення, розвитку 
конкурентоспроможності для української економіки є необхідною 
умовою виходу з кризового стану та подолання посткризових 
проблем. Тільки висока конкурентоспроможність вітчизняної 
економіки як на внутрішньому, так і на світовому ринках здатна 
закласти надійний фундамент для підвищення життєвого рівня 
населення. 

Системні проблеми у підвищенні конкурентоспроможності 
економіки України обумовлені такими чинниками, як: 

а) відсутність стратегії підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки та стратегії переходу України до інноваційної 
моделі розвитку; 

б) занепад науково-технічного потенціалу та неспроможність 
сформувати інтегрований механізм сприяння розвиткові інноваційної 
діяльності;  

в) недосконалість механізму виявлення, формування та 
комерціалізації інновацій, котрий би узгоджував інтереси всіх 
учасників інноваційного процесу;  

г) відсутність достатніх фінансових ресурсів; 
д) низький рівень використання економікою та окремими 

суб’єктами господарювання результатів міжнародних та націо-
нальних інноваційних проектів та розробок; 

е) втрата кваліфікованого персоналу високотехнологічних та 
наукомістких виробництв; 

є) відсутність системної мотивації до творчої діяльності. 
Серед ключових проблем розвитку національної економіки 

України в умовах глобалізації слід виділити наступні основні групи: 
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1. Проблеми адекватності економічної моделі національної 
економіки соціально-економічним цінностям і потребам українського 
суспільства. 

2. Проблеми адекватності інвестиційної політики. 
3. Проблеми сучасної податкової системи. 
4. Проблеми сучасної пенсійної системи. 
5. Енергетичні проблеми України. 
6. Проблеми вітчизняного сільського господарства. 
7. Проблеми сучасної системи освіти. 
8. Головна інституційна проблеми української економіки - 

стійка тенденція економічної концентрації влади і власності на засоби 
виробництва в руках вузького кола фізичних осіб. 

За сучасних умов вирішальну роль для підвищення рівня 
конкурентоспроможності відіграють заходи, що спрямовані на: 

а) розвиток системи освіти та перепідготовки кадрів;  
б) вдосконалення науково-технічної сфери, де створюються 

передові технології, здатні значно підвищувати конкурентоспро-
можність;  

в) розвиток новітніх інформаційних технологій, здатних 
вдосконалити суттєвим чином організацію виробництва та марке-
тингу;  

г) удосконалення виробничої інфраструктури;  
д) розвиток ринкової інфраструктури [1-2]. 
Таким чином на сучасному етапі розвитку української 

економіки вирішального значення набуває активна діяльність уряду 
щодо підвищення національної конкурентоспроможності на основі 
структурного, технологічного та інституційного оновлення існуючої 
господарської системи. Реалізація цієї стратегічної мети передбачає 
формування інноваційної моделі економічного розвитку та створення 
ефективної ринкової системи, адаптованої до глобальної економіки 
через подальше якісне трансформування економічних відносин. 
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