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Постановка проблеми. Трансформаційний пе-

ріод розвитку української економіки триває понад 

десятиліття. На сьогодні залишаються відкрити-

ми ряд завдань — це формування конкурентного 

середовища, інтеграція до світової економіки та 

підвищення добробуту населення. Практика рин-

кових реформ показує, що більшість вітчизняних 

суб’єктів виявилися не готовими до цивілізованих 

форм і методів конкуренції, що призвело до слаб-

ких конкурентних позицій України на світовому 

ринку. Відтепер кардинальне розв’язання пробле-

ми національної конкурентоспроможності стало 

невідривно пов’язане з долею вітчизняної еконо-

міки, її ймовірними досягненнями на шляхах до 

ринкового типу господарювання і досягненням 

глибшої та ефективнішої інтеграції в систему сві-

тового господарства.

Місця, які посідає Україна у рейтингах всес-

вітньо відомих міжнародних організацій свідчать, 

що за останні роки вагомих зрушень у цій сфері 

не відбулося. Однією з причин такої ситуації є не-

достатня теоретико-методологічна розробленість 

питань конкурентоспроможності вітчизняної 

економіки з урахуванням її перехідного характеру. 

Багато років українська економічна наука не роз-

глядала цієї тематики, та й такої потреби у держа-

ви з автаркічним розвитком не було. Здебільшого 

все зводилося до оцінки конкурентоспроможнос-

ті окремих товарів, тоді як цілісна методологія до-

слідження цієї проблеми на рівні країни була від-

сутня. У цьому контексті проблема формування і 

підвищення конкурентоспроможності національ-

ної економіки, а також вивчення факторів, які на 

неї впливають, стає гострою і невідкладною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження проблеми конкуренції й конкурентоз-

датності до 90-х років минулого століття в Україні 

не мало необхідності. Термін «конкуренція» не за-

стосовувався в радянській економіці. Так, у слов-

нику політичної економії конкуренція визначала-

ся як «антагоністична боротьба між приватними 

товаровиробниками за найбільш вигідні умови 

виробництва й збуту товарів». Поняття конкурен-

ції сполучалося з анархією, хижацькими метода-

ми і важкими соціальними наслідками. Еволюція 

пізнання процесів конкурентоспроможності по-

чинається з розкриття А. Смітом конкурентних 

переваг. У роботах Д. Рікардо, А. Маршала, Дж. 

Кейнса, В. Леонтьєва, Й. Шумпетера, М. Порте-

ра, С. Брю, К. Макконела, П. Самуельсона, Дж. 

Робінсона, Дж. К. Гелбрайта було закладено зміст, 

форми та методи конкурентної боротьби, обґрун-

товано загальні закономірності ринкової орга-

нізації господарства. Також дослідженню теорії 

та практики оцінки конкурентоспроможності, 

тактики та стратегії управління на макро-, мезо 

— та мікрорівнях присвячені роботи вітчизняних 

та зарубіжних учених: Ю. Бажала, Я. Базилюк, В. 

Гейця, Д. Галімова, М. Гельвановського, Я. Жалі-

ла, Б. Кваснюка, Р. Фатхутдінова та ін. Їхні пра-

ці пов’язані з теоретичними моментами поняття 

«конкурентоспроможність» і окремими механіз-

мами, що впливають на підвищення конкуренто-

спроможності й набуття конкурентних переваг.

Метою статті є дослідити позицію України 

у міжнародних рейтингах, основаних на науко-

вих підходах Всесвітнього економічного форуму 

(ВЕФ), з погляду оцінки її конкурентоспромож-

ності.

Виклад основного матеріалу. Так, з 1997 року 

Україна бере участь в оцінці міжнародної кон-

курентоспроможності, що проводиться в рамках 

ВЕФ у м. Давосі, з 1995 р. — в оцінці рівня еко-

номічної свободи та індексу сприйняття корупції, 

з 1990 р. — індексу людського розвитку. У 1997 

році Міністерством фінансів України було укла-

дено угоду про отримання кредитного рейтингу 

з кількома рейтинговими агентствами, зокрема 

Fitch Investor Services, Standard&Poor’s, Moody’s, 

IBCA, Nippon Investor Service. Україна також бере 

участь у спеціальних дослідженнях для країн з пе-

рехідною економікою, що проводяться Світовим 
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банком, ОЕСР, ЄБРР, Freedom House, Heritage 

Foundation, Intelligence Unite тощо

Якщо подивитися на звіти вищезазначених 

рейтингових агентств, то ми помітимо, що позиція 

України в рейтингу конкурентоспроможності в ці-

лому майже не змінилась (Україна займає місця у 

ніжній частині своїх рейтингів). Але треба відзна-

чити прогрес у структурних реформах і створенні 

ділового клімату, сприятливого для підприємниць-

кої діяльності та інвестицій [1,с. 313–314].

Аналіз результатів країн у рейтингах провід-

них світових організацій доводить, що країни з 

високим рівнем конкурентоспроможності та еко-

номічної свободи стабільно демонструють свій 

потужний економічний потенціал, який віддзер-

калюється у добробуті країни. Низькому рівню 

добробуту України у 3,9 тис. дол. США на душу 

населення відповідають індекс економічної сво-

боди із значенням у 46,4 % (за яким Україна відно-

ситься до країн, де економічна свобода відсутня) 

та індекс конкурентоспроможності росту у 3,95 

балів (низький рівень конкурентоспроможності).

Так, наприклад, за індексом конкуренто-

спроможності росту Україна у 2005 році посідала 

84-е місце з 117 країн у 2000–57-е з 59.

Для порівняння: держави з потужною еко-

номікою мають ВВП на душу населення понад 

40 тис. дол. США при значенні індексу економіч-

ної свободи більше 75 % та середньому значен-

ні індексу глобальної конкурентоспроможності 

п’ятірки лідируючих у рейтингу економік світу на 

рівні 5,54 [2].

У 2006 р. індекс конкурентоспроможності 

росту був замінений на глобальний індекс кон-

курентоспроможності. Глобальний індекс конку-

рентоспроможності (ГІК) є на сьогодні найбільш 

комплексним вимірювачем конкурентоспро-

можності країн, що узагальнює експертні оцінки 

більше, ніж 1300 незалежних експертів з різних 

країн і сфер діяльності та дані офіційної статис-

тики країн. ГІК формується на основі розрахунку 

12 підіндексів, згрупованих у три групи залежно 

від домінування факторів розвитку країн: базові 

умови розвитку, фактори-каталізатори або підви-

щувачі ефективності та фактори інновацій та роз-

витку [3].

Лідером рейтингу, як і минулого року, зали-

шається Швейцарія. Дещо покращили свої позиції 

Швеція, Німеччина, Японія, Нідерланди. Незмін-

ним залишається рейтинг Сінгапуру. Незначне по-

гіршення рейтингу спостерігається у США (мінус 

2 позиції), Канади та Фінляндії (мінус 1 позиція) 

і суттєвіше — у Данії (мінус 4 позиції) [4,с. 50–51]. 

Що ж стосується України, то останнім часом вона 

демонструє регрес у більшості світових рейтингів, 

зокрема складених ВЕФ за індексом глобальної 

конкурентоспроможності, індексом економічної 

свободи та індексом сприяння корупції. За резуль-

татами звіту за 2010 рік, Україна опустилася на 7 

позицій порівняно з 2009 р. та посіла 89 місце серед 

139 країн, а у 2008–72 серед 134 [5].

Сукупність названих факторів призводить до 

погіршення макроекономічних показників і слаб-

кості фінансової системи, а отже, зумовлює по-

дальше послаблення позицій України у світових 

рейтингах глобальної конкурентоспроможності 

(рис. 1) [6].

Так, у 2010 році Україна погіршила свій ре-

зультат на 10 позицій, посівши 82 місце серед 133 

країн світу. Цього року Україна з індексом 3,9 по-

сіла 89-е місце серед 139 країн світу та опинилась 

перед Гамбією та Гондурасом. Україна залишила-

Рис. 1. Досягнення країн у рейтингу глобальної конкурентоспроможності ВЕФ 2010–2011 рр.
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ся позаду таких країн, як Естонія, Чехія, Поль-

ща, Литва, Азербайджан, Словацька Республіка, 

Російська Федерація та Казахстан, демонструючи 

значне відставання від середньосвітового індексу 

(4,18). Ще більшим є відставання України від ін-

новаційних економік. Минулого року Україна по-

сідала 82 місце з індексом 4,0 серед 133 країн світу.

Згідно з індексом глобальної конкуренто-

спроможності — 2011, найближчими сусідами 

України зверху є Ботсвана та Тринідад і Тобаго, 

знизу — Намібія та Гватемала [7]

Серед сусідніх країн: Румунія, що опустила-

ся за рік на 10 позицій, займає 77-е місце, Росія 

зберегла свої минулорічні позиції, знову опинив-

шись на 63 місці, піднялася на п’ять позицій Гру-

зія — 88-е місце.

Кращі з пострадянських країн позиції у кра-

їн Балтії: Естонія — 33-є, Литва — 44-е, Латвія — 

64-е місце.

Цьогорічний рейтинг доводить, як і раніше, 

що країни-лідери з високим рівнем конкуренто-

спроможності мають високорозвинуті економіки, 

що віддзеркалюється у добробуті країни [8]

Наведений рейтинг складається на основі 

оцінки наступних факторів: інституції, розвиток 

інфраструктури, макроекономічне середовище, 

здоров’я та початкова освіта, вища освіта, ефек-

тивність ринку товарів, ефективність ринку пра-

ці, розвиток фінансового ринку, технологічна 

готовність, розмір ринку, розвиток бізнес-серед-

овища та інновації [9, с. 316–317].

Позиція України в групі країн СНД у 2009 

р. істотно не змінилося. Україна займає четверте 

місце з конкурентоспроможності економіки серед 

країн СНД після Азербайджану, РФ та Казахстану.

Україна демонструє результати нижче серед-

ніх для групи країн, економіка яких орієнтована 

на фактори ефективності. Крім Малайзії, яка є 

беззаперечним лідером у цій групі, Україна від-

стає від Мексики, Китаю, Таїланду, Тунісу, Бра-

зилії, Колумбії та Болгарії. У той же час відзнача-

ються кращі показники конкурентоспроможності 

у порівнянні з Аргентиною, Сербією, Албанією та 

Вірменією [10, с. 994–996].

Водночас результати України за деякими 

складовими конкурентоспроможності залишають 

бажати кращого: найбільше занепокоєння викли-

кає інституційне середовище, оскільки Україна 

традиційно розташувалася в десятці країн, що за-

микають рейтинг за такими показниками, як ко-

рупція, неефективність бюрократичного апарату і 

захист прав власності [11].

У структурі GCI за субіндексом фундамен-

тальних факторів Україна займає 90 місце, за 

субіндексом факторів, що підвищують ефектив-

ність, — 66, за субіндексом факторів інновацій-

ності — 75 місце [12, с. 994–996].

Такий регрес є наслідком погіршення пози-

цій України за 9 із 12 складових індексу глобаль-

ної конкурентоспроможності: «Інститути» (134 

місце, у 2009–120), «Макроекономічна стабіль-

ність» (132 місце, у 2009–106), «Ефективність то-

варних ринків» (129 місце, у 2009–109), «Розвине-

ність фінансового ринку» (119 місце, у 2009–106), 

«Конкурентоспроможність бізнесу» (100 місце, у 

2009–91) [13] (таблиця 1).

Низькі позиції України і за такими показни-

ками, як ефективність ринку товарів (129-е міс-

це), рівень розвитку фінансового ринку (116-е 

місце). Навіть після поліпшення макроекономіч-

Складові індексу глобальної 

конкурентоспроможності

Рейтинг України 

2010–2011

(з 139 країн світу)

Рейтинг України 

2009–2010

(з 133 країн)

Рейтинг України 

2009–2008

(з 134 країн)

Зміна позиції 

України до 

попереднього 

року

Інституції 134 120 115 –14

Інфраструктура 68 75 79 10

Макроекономіка 132 106 91 –26

Здоров’я та початкова освіта 66 68 60 2

Вища та професійна освіта 46 46 43 0

Ефективність товарних 

ринків

129 109 103 –20

Ефективність ринку праці 54 49 — –5

Розвиненість фінансового 

ринку

119 106 — –13

Технологічна готовність 83 80 65 –3

Обсяг ринку 38 29 26 –9

Конкурентоспроможність 

бізнесу 

100 91 80 –9

Інновативність 63 62 52 –1

Таблиця 1

Результат України у розрізі складових індексу глобальної конкурентоспроможності 2008–2011
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ного середовища за цим показником країна посі-

дає лише 112-е місце [14].

Найбільше падіння Україна продемонстру-

вала за групою Макроекономіка. Погіршення ма-

кроекономічної ситуації стало одним із чинників, 

що катастрофічно погіршив позицію України у 

рейтингу індексу глобальної конкурентоспро-

можності. За фактором Макроекономічна ста-

більність Україна посіла 132 місце та опустилася 

на 26 сходинок у порівнянні з 2009 р., коли падін-

ня відбулося лише на 15 позицій. Україна займала 

106 місце, що є другим найгіршим її результатом 

серед 12 складових індексу глобальної конкурен-

тоспроможності. При цьому значний негативний 

внесок спричинило погіршення ситуації у сфері 

державних фінансів (дефіцит бюджету — 134 міс-

це, або погіршення на 66 позицій, та державний 

борг — 52 місце, або погіршення на 25 позицій) 

та рівень національних заощаджень (96 місце, або 

погіршення на 24 позиції). Традиційно низьку 

оцінку отримала ситуація з інфляцією в Україні 

(134 місце) [15].

Група Ефективність товарних ринків погір-

шилася на 20 позицій, опустившись на 129 місце і 

лише на 6 позицій у 2011 р. по відношенню до 2010.

У групі Інститути наша країна втратила 14 

позицій, опустившись до 134 місця у 2011 році, 

опинившись майже наприкінці рейтингу, у по-

рівнянні з 120 місцем 2010 року, коли падіння 

відбулося тільки на 5 сходинок. Група Інститути 

— це регулятивне, ділове середовище діяльності, 

що складається із прав власності, незалежності 

судової влади, рівня марнотратства держкоштів і 

хабарництва, довіри до правоохоронних органів і 

політиків, прозорості державної політики, захис-

ту інтелектуальної власності [16].

При цьому, за оцінками звіту, показники 

України за складовими групи Інститути мають 

вельми низькі рейтинги: захист прав міноритар-

них власників (138 місце), ефективність законо-

давчих органів у регуляторній сфері (138 місце), 

захист прав власності (135 місце), незалежність 

судової влади (134), марнотратство державних ко-

штів (131), етична поведінка підприємств (130), 

марнотратство суспільних фондів (129), фавори-

тизм у прийнятті рішень державних службовців — 

(127 місце), платежі та хабарі (127 місце), тягар 

державного регулювання (125), довіра до право-

охоронних органів і політиків (122), суспільна до-

віра до політиків (122), організована злочинність 

(116), прозорість державної політики (114), захист 

прав інтелектуальної власності (113).

Розвиненість фінансового ринку України 

посіла 119 місце (мінус 13 позицій), Конкурен-

тоспроможність бізнесу — 100-е місце, опустив-

шись на 9 позицій.

За показником Дефіцит бюджету Україна опи-

нилася на 134 місці, упавши відразу на 66 позицій.

Держборг потягнув униз країну на 25 пози-

цій (до 52-го місця), інфляція опустила Україну 

на 134 місце.

У групі Розвиненість фінансового ринку си-

туація не краща. Надійність банківської системи 

України стоїть на 138-му місці і є найнижчим по-

казником серед країн, що беруть участь у рейтин-

гу, легкість одержання кредиту — на 130-му, ефек-

тивність податкової системи — на 136-му [17].

Не оцінюється обнадійливо ситуація і на 

фінансових ринках України (119 місце, 106 — у 

2009). Результати за складовими групи Розвине-

ність фінансового ринку є низькими: надійність 

банківської системи (138 місце — найнижчий по-

казник серед країн у рейтингу), легкість отриман-

ня кредиту (130), регулювання фондового ринку 

(127), обмеження на рух капіталу (125), доступ-

ність (за ціною) фінансових послуг (122) тощо.

Уряд поставив перед собою амбітні завдання 

— провести необхідні реформи, які мають бути 

спрямовані на підвищення ефективності товар-

них ринків, де досягнення України є незначними 

(129 місце, 109 — у 2009). Найгірших результатів 

у цьому блоку питань Україна досягла за такими 

показниками, як: ефективність податкової сис-

теми (136 місце), витрати на аграрну сферу (135), 

застосування торговельних бар’єрів (126), доміну-

вання ринкових відносин (128), ефективність ан-

тимонопольної політики (126), тягар митних про-

цедур (131), вплив ринкових правил на ПІІ (128), 

кількість процедур, необхідна для початку бізнесу 

(99), тощо (таблиця 2).

Таблиця 2

Позитивні показники індексу глобальної 
конкурентоспроможності України у 2011 році

Показники

Місце

(найвище — 1, 

найнижче — 139)

Індекс правового забезпечення 6

Покриття вищою освітою 8

Практика найму та звільнення 

працівників

18

Витрати, пов’язані із звільненням 21

Якість залізничного сполучення 25

Оплата та продуктивність 26

Зайнятість жінок у приватному 

секторі

32

Кількість мобільних користувачів 34

Індекс: обсяг внутрішнього ринку 37

Індекс: частка на зовнішньому 

ринку

37

Інноваційна спроможність 37

Тарифні бар’єри 40

Якість математичної освіти 42

Покриття середньою освітою 44

Телефонні мережі 47

Якість початкової освіти 49
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Як бачимо з таблиці, Україні вдалося зберег-

ти такі конкурентні переваги, як високоосвічене 

населення, гнучкий та ефективний ринок праці, 

перспективний за обсягами внутрішній ринок. 

Перелік конкурентних переваг економіки Украї-

ни, на жаль, є дуже коротким та охоплює лише 16 

позиції (23 позиції у 2009) [18].

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Констатовано, що протягом останніх років 

згідно з рейтингами авторитетних міжнародних 

організацій КСП України є низькою. При цьому 

найбільш проблемні для нашої країни аспекти, 

які вимагають негайного покращення за оцінка-

ми ВЕФ, — етична поведінка компаній, захист 

прав власності, зокрема прав міноритарних влас-

ників, прозорість ухвалення урядових рішень, 

дієвість аудиторських і бухгалтерських стандар-

тів, незалежність судової системи, ефективність 

використання державного бюджету, захист прав 

інтелектуальної власності, довіра суспільства до 

політиків, тягар державного регулювання, ефек-

тивність корпоративного управління, фавори-

тизм в ухваленні державних рішень, організована 

злочинність. Найнижчий результат в України за 

оцінками ВЕФ — у категорії якість інституцій.

У подальших дослідженнях варто висвітлити 

можливі шляхи підвищення КСП України, її ре-

гіонів, галузей економіки, окремих підприємств.
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УДК 339.924 С. Смуни

ИНТЕГРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Анотація. Обгрунтовано необхідність розгляду інтеграційної активності країн як рушійної сили струк-

турної трансформації світового господарства. Розглянуто зміст поняття та його інтерпретації.

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, інтеграційна активність, інтеграційна стратегія.

Summary. The necessity of considering countries integration activity as the driving force for structur transformation 

of the world economy was justify. Were considered the concept and its interpretation.

Key words: international economic integration, integration activities, integration strategy.

Постановка проблемы. В последние десяти-

летия четко проявились тенденции активизации 

международной экономической интеграции, ко-

торые охватили все регионы мира. Это создает 

новую структуру мирового хозяйства. Интеграци-

онные процессы стали результатом объективных 

закономерностей его развития, влияние которых в 

условиях глобализации только усиливается. В этой 

связи в ближайшем будущем следует ожидать даль-

нейшее усиление интеграции и ее переход в новое 

качество. Участие в международных интеграци-

онных процессах имеет большую важность для 

всех стран мира, независимо от уровня их разви-

тия. Это обусловлено теми возможностями и пре-

имуществами, которые интеграция дает странам. 

Включение в те или иные торгово-экономические 

блоки сегодня рассматривается как неотъемлемая 

составляющая внешнеэкономической политики.

Большое количество интеграционных груп-

пировок с разным форматом и составом участни-

ков, возникающих во всех регионах мира, дают 

странам возможность выбирать тот интегриро-

ванный рынок, в который они хотят включиться, 

и тот механизм интеграции, который они считают 

наиболее приемлемым для себя. Для обоснования 

сценариев участия в интеграционных процес-

сах необходимо учитывать тенденции интегра-

ционной активности (по регионам и в мировом 

масштабе) и направления структурной транс-

формации мирового хозяйства, которые будут 

определять ее вид в будущем. Исследование ин-

теграционной активности также является важной 

задачей с точки зрения дополнения существую-

щей теории международной интеграции, которая 

недостаточно объясняет разное отношение стран 

к участию в интеграционных процессах и каче-

ство деятельности по интенсификации таких про-

цессов уже в составе определенных группировок.

Анализ последних исследований и публикаций. 

Развитию международной интеграции как вто-

ричной форме международных экономических 

отношений и ее влиянию на структурные транс-

формации мирового хозяйства уделяется большое 

внимание в работах современных ученых-между-

народников. В последнее десятилетие наблюдает-

ся всплеск интереса к изучению многочисленных 

интеграционных проектов в различных регионах 

мира и изменению семантики экономической 

интеграции как феномена современного мирово-

го хозяйства. Это закономерно, ведь интеграци-

онная конфигурация мира непрерывно и дина-

мично меняется. А. Спартак представляет это как 

метаморфозу региональной экономической ин-

теграции [1]. На современном этапе происходит 

глубокое реформирование международной торго-

вой системы. В этой связи интеграционная актив-

ность проявляется в заключении региональных 

торговых соглашений и на их основе создании 

экономических блоков. Особенности современ-

ных региональных и двусторонних соглашений 

исследует К. Мурадов [2]. Причины усиления ин-

теграционной активности на примере Азиатско-

Тихоокеанского региона рассматривают С. Сева-

стьянов [3] и Г. Костюнина [4]. В. Геец исследует 

преобразование геополитической карты мира в 

контексте последствий глобального финансового 
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