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ВСТУП

Упродовж останніх десятиліть проблеми конкурентоспроможності посіли чільне 

місце в економічній теорії та практиці, зокрема в контексті забезпечення сталого еко-

номічного зростання. Проте більш розробленими залишаються проблеми конкуренто-

спроможності окремих підприємств. Застосування ж теорії конкурентоспроможності 

до країни в цілому передбачає розширення трактування самої категорії, розуміння її як 

здатності країни створити умови для вироблення конкурентних в міжнародному сенсі 

товарів та послуг, з одного боку, і стабільного підвищення рівня та якості життя населення 

– з другого. 

Національна конкурентоспроможність неможлива без макроекономічної стабіль-

ності, але водночас мають бути забезпечені і стабільність конкурентних переваг, і макси-

мально ефективне використання наявних обмежених ресурсів, і неінфляційне зростання 

доходів населення. 

Сучасне загострення потенційних ризиків макроекономічної стабільності в Україні 

пов’язане, насамперед, із тенденціями розвитку світових фінансових ринків, перевищен-

ням обсягів повернення капіталу зі зростаючих ринків (до яких входить і наша країна) над 

обсягами нових інвестицій на ці ринки. Це обумовлює посилення дії негативних тенден-

цій, характерних для розвитку української економіки, зокрема консервації застарілої тех-

нологічної структури, низької інноваційної активності національних товаровиробників, 

погіршення стану платіжного балансу, скорочення інвестицій в основний капітал. Однак 

відплив капіталів за межі країни у поєднанні з підвищенням рівня доларизації економіки 

свідчить про критичний рівень проблем, що виникають у національній економіці, низьку 

ефективність внутрішнього інвестування, зниження можливого рівня інвестицій та по-

гіршення перспектив розвитку країни. Це є наслідком недооцінки інноваційних важелів 

розвитку, відсутності послідовних структурних реформ в економіці, використання, пере-

дусім, конкурентних переваг, пов’язаних з використанням наявних ресурсів. 

Натомість, недооцінка ролі інноваційних чинників підвищення конкурентоспро-

можності національної економіки, обмеженість ресурсів фінансування вітчизняної науки, 

зниження патентної активності, відсутність зростання наукомістськості і підвищення 

питомої ваги доданої вартості у ВВП, значний відплив кваліфікованих працівників та 

талановитих наукових кадрів за кордон значно гальмують підвищення конкурентоспро-

можності держави. Саме тому аналіз проблем забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки, конкурентного розвитку ринку праці, поліпшення якості 

людського капіталу як чинника інноваційного розвитку економіки представлений у 

тематичній збірці статей журналу „Демографія та соціальна економіка”.

Зокрема, визначення напрямів підвищення конкурентоспроможності економіки 

України у контексті реалізації інноваційних чинників розвитку, аналіз місця бюджет-

ної політики у системі інструментів конкурентоспроможності держави, дослідження 

чинників забезпечення нагромадження капіталу як фактора економічного зростання та 

підвищення конкурентоспроможності, здійснені у ряді запропонованих вище статей, 

заслуговують на увагу. 
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Не менш цікавим є перелік поставлених проблемних питань, пов’язаних з формуван-

ням конкурентного середовища на ринку праці, окресленням чинників державного впли-

ву на ринок праці як системного процесу в конкурентній економіці. Заслуговує на увагу 

дослідження впливу оплати праці на формування соціальних ризиків у сфері зайнятості, 

демографічного розвитку та соціальної стабільності, визначення поняття конкурентної 

вартості робочої сили. Зокрема, достатньо логічно виглядає обґрунтування напрямів під-

вищення конкурентоспроможності робочої сили, поліпшення якості трудового потенціалу 

країни за рахунок активізації ролі освітньої складової, посилення значення інноваційних 

чинників у забезпеченні розвитку освітньої складової людського капіталу.
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