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Проблема конкурентоспроможності продукції за останній 
час в Україні стала однією з найбільш обговорюваних. 
Найголовнішою причиною, що стримує нині входження України 
у світове господарство як повноправного партнера є дуже 
низька конкурентоспроможність її продукції на міжнародних 
ринках. Це зумовлено в першу чергу не відповідністю 
українських товарів міжнародним стандартам; зосередженням 
на експорті сировинних товарів замість високотехнологічного 
обладнання, «ноу-хау» тощо, які на даний момент користуються 
все більшим попитом на ринках; нестачею кадрів, що можуть 
працювати на зовнішніх ринках та забезпечувати збут 
продукції. 

Загальновідомо, що Україна має великий експортний 
потенціал. Крім того, Україна має конкурентоспроможні 
технології в аерокосмічній галузі, ракето- та суднобудуванні, 
виробництві нових матеріалів, біотехнології, регулюванні 
хімічних, біохімічних та біофізичних процесів. Великий 
потенціал мають також агропромисловий та енергетичний 
комплекси. 

Таким чином, є достатні підстави для висновку про те, що 
Україна має шанси для поліпшення своїх позицій на світовому 
ринку. Тому висока конкурентоспроможність продукції на 
зарубіжних ринках може бути досягнута завдяки розробленню 
стратегії просування національної експортної продукції на 
світовому ринку. Така стратегія повинна полягати не в простому 
нарощуванні обсягів експорту, а в сприянні створення 
довгострокових конкурентних переваг та стабільному 
розширенні і якісному поліпшенню на основі цих переваг 
позицій країни на світовому ринку. 
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По-перше, досягнення цього можливе за умови проведення 
відповідної експорторозширюючої політики, коли поруч з 
розвитком традиційного експорту розвиватимуться й потенційні 
експортні галузі відповідно до тенденцій на світовому ринку. 
Цього можна досягти при сприянні у структурній політиці 
виробництву товарів високого ступеня переробки шляхом 
використання провідних технологій, які дозволять ефективніше 
використовувати наявні ресурси. 

По-друге, необхідно збільшення частки інвестицій з боку 
держави та інших інвесторів в основний капітал і частки витрат 
на інновації в загальному обсязі промислової продукції, 
нарощення науково-технічного потенціалу, у тому числі за 
рахунок розширення державного фінансування 
фундаментальної науки, досліджень та розробок, а також освіти. 

По-третє, необхідно вирішити проблему робочої сили, а саме 
«відтоку умів». Несприятливі умови праці призводять до міграції 
кваліфікованих кадрів до інших країн у пошуках кращого життя 
та можливості самореалізації, залишаючи власну країну без 
розвитку її потенціалу. Тому державі необхідно розробити 
стимулюючі заходи для втримання спеціалістів на батьківщині 
та забезпечення значно кращих умов, ніж були раніше. 

По-четверте, для створення сприятливих внутрішніх умов, 
при яких вітчизняні підприємства можуть досягти відповідного 
рівня міжнародної конкурентоспроможності, необхідна 
виважена податкова політика, яка дасть змогу цим 
підприємствам працювати високоефективно і виробляти 
продукцію на рівні світових стандартів. 

Також, важливим чинником є досить добра забезпеченість 
країни інформацією щодо ситуацій на зовнішньому ринку, тому 
необхідно постійно проводити їх моніторинг та йти в ногу з 
часом. 

Стратегію корпорації необхідно формувати так, щоб її 
продукція зберігала високі конкурентні якості й технічну 
новизну протягом тривалого часу. Саме такі корпорації 
зберігають лідерство у світовому виробництві. 
Конкурентоспроможність продукції визначається різними 
чинниками, дію яких обов’язково слід враховувати при виході 
підприємства на міжнародний ринок. 
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