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УКРАЇНА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ: ПЕРЕВАГИ ТА ЗАГРОЗИ 

 

Гребінь В.В., студент; ННІ БТ«УАБС» СумДУ, гр. БС-52а 

 

Наша держава вступає в час жорсткої міжнародної конкуренції, і 

забезпечити стратегічне виживання в сучасному світі може тільки 

сильна диверсифікована економіка. Метою даної роботи є 

систематизувати та виділити закономірності динаміки сильних та 

слабких сторін національної економічної системи у порівнянні із 

зовнішнім світом та донести дану інформацію до присутніх, адже 

розуміння даних процесів дасть змогу краще зорієнтуватись в 

довгострокових економічних процесах України. 

На даний час за офіційною статистикою продукція аграрного 

сектора хоч і займає 38% від структури експорту (данні за 2015 рік), 

але за своєю сутністю являється сировиною та напівфабрикатами 

первинної обробки. В ТОП експортованих товарів аграрного напрямку 

увійшли: олія (7.9% в структурі загального експорту), кукурудза 

(7.9%), пшениця (5.9%) та соя (2.1%). Тобто можна зробити  висновок, 

що при нинішньому складі найбільшого сегменту українського 

експорту – аграрної продукції, економіка ризикує недоотримати 

заплановані валютні надходження у результаті зміни цін аграрної 

сировини на світовому ринку, що потягне за собою негативний шок 

сукупної внутрішньої пропозиції через зміну валютного курсу. 

Насамперед необхідно створити сприятливий бізнес-клімат в країні. 

Дані заходи сприятимуть збільшенню потоку сукупних інвестицій в 

аграрно-промисловий комплекс і в кінцевому результаті сировину 

змінять товари з високою доданою вартістю, здатні конкурувати на 

міжнародному ринку. Поступова диверсифікація та нарощування 

доданої вартості в товарах сприятимуть частковому усуненню 

зовнішніх ризиків.  

При всіх плюсах наших продовольчих перспектив країна не може 

вести торгівлю зі світом тільки продуктами харчування. Апріорі за 

рівнем рентабельності сільське господарство  не може конкурувати з 

промисловістю. Висновок – необхідно сприяти розвитку всіх 

можливих на нашій території галузей промисловості. Політичні та 

частково економічні події останніх трьох років нанесли сильний удар 
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українській промисловості: порівняно із 2013 роком в 2015 році 

експорт продукції паливно-енергетичного комплексу упав в 6 рази, 

машинобудування в 2.2 рази, металургії в 1.9 рази та хімічної 

промисловості в 2 рази. Разом із катастрофічним падінням експорту 

промисловості деградує і його структура: все більше з країни 

вивозиться сировини та низькоякісних напівфабрикатів. До того ж 

більшість основних фондів на підприємствах морально та фізично 

застаріли і потребують негайної заміни. Наведені фактори та 

структура експорту продукції всіх галузей промисловості наглядно 

свідчать про стрімку деіндустріалізацію економіки України та 

поступовий розвал промисловості. Якщо дані умови будуть 

продовжуватись і надалі, то уряду буде все важче утримати 

економічну стабільність: безробіття буде зростати, платоспроможний 

попит падати, збільшиться інфляція через подальшу девальвацію 

гривні та зросте соціальна напруга в суспільстві. Крім того зовнішні 

ринки поступово займуть конкуренти. Економіка втягнеться в затяжну 

рецесію. З часом при умові політичної та економічної стабілізації в 

промисловість почнуть вливатись потоки капіталовкладень, які 

замінять зношений капітал та почнуть виробляти висококонкурентні 

товари. Унаслідок низького рівня життя щороку з України на постійне 

місце проживання емігрують тисячі людей. Одночасно економіка 

втрачає сотні потенційних висококваліфікованих спеціалістів, у той 

час як провідні держави світу заманюють різноманітних кадрів до себе 

шляхом матеріального та соціального стимулювання. В державі 

повинні скластись такі соціально-економічні умови, які в забезпечили 

повну особистісну реалізацію працівнику. Без мотивованих и 

високопрофесіональних кадрів про глобальну конкуренцію не може 

йти мови. 

Отже, підсумовуючи можна зробити висновок, що при нинішньому 

жалюгідному економічному стані економіка України за умови 

правильних реформ в довгостроковій перспективі може тримати міцні 

позиції на міжнародних ринках та забезпечувати внутрішню и 

зовнішню економічну безпеку суб’єктам господарювання.  

 

Керівник: Мінченко М.Г., доцент кафедри фінансів банківської 

справи та страхування ННІ БТ «УАБС» СумДУ 


