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Загалом, взаємопов’язані процеси транснаціоналізації, регіоналізації та інсти-
туціоналізації, на наш погляд, можна визначити як «неоліберальну глобалізаційну 
тріаду», в якій ключовими її рушійними силами є принципові науково-технологічні та 
організаційно-економічні зрушення на засадах всеосяжної інформатизації. У цьому 
контексті доречно зазначити, що відомий економіст Гжегож Колодко серед 12 гло-
бальних проблем майбутнього на другому місці позиціонував інституціоналізацію 
глобалізації як альтернативу хаосу, розвиток регіональних інтеграційних угруповань – 
на третьому, зростання ролі неурядових організацій – на четвертому [3].  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ КРАЇНИ 
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Актуальність теми обумовлена тим, що проблема конкурентоспроможності 

країни в сучасних умовах глобалізації економічного простору набуває великого 
теоретичного і практичного значення.   

Найбільш ефективно конкуренція працює саме в ринковій економіці. Аналіз 
світової практики показав, що саме концепція конкуренції займає настільки важливе 
місце і викликає такої кількості дискусій. Це, перш за все, пов'язано з прагненням 
підприємств, сфер господарювання і національних економік врахувати всі чинники 
змін з метою ефективної економічної інтеграції.  

В сучасних умовах питання конкурентоспроможності та сталого розвитку 
підприємства займає особливо важливе місце в теорії управління національною 
економікою. Конкурентне середовище присутнє у всіх галузях економіки, що пов'язано з 
переходом до ринкової економіки. Саме тому більшість країн, для збереження 
конкурентних позицій, вносять активні зміни в систему і методи управління. Створення 
та реалізація конкурентоспроможних товарів і послуг є головним елементом 
підвищення рівня конкурентоспроможності. 

Особливо гостро проблема конкурентоспроможності варто для національних 
підприємств, так як показники ефективності функціонування економіки України 



Том 7. Детермінанти та імперативи розвитку міжнародних економічних відносин 
у контексті глобальної нестабільності. Стратегічне управління компаніями… 
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характеризуються різким зниженням. У зв'язку з цим підвищення конкурентоспро-
можності підприємств є пріоритетним питанням у сфері економіки. 

Для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності країни, необхідно 
проаналізувати конкурентні чинники. За критерієм джерел виникнення структуру 
конкурентних факторів спочатку можна поділити на ендогенні (внутрішні) і екзогенні 
(зовнішні) щодо даного господарюючого суб'єкта (тієї чи іншої економічної 
системи).  

Дані фактори припускають впровадження інновацій. Йдеться про наступні рівні 
глибини інновації, які з різним ступенем масштабності та ефективності можуть бути 
реалізовані в індустріально-інноваційному – розвитку національної економіки. 

Конкурентоспроможність є результатом дії комплексу взаємопов'язаних і допов-
нюючих один одного економічних, науково-технічних, виробничих, організаційно-
управлінських, маркетингових та інших факторів. Їх класифікація за: середовищі 
виникнення, вартісної характеристики, характером впливу, тривалості періоду дії, 
сфери впливу необхідна для розробки пріоритетних напрямків підвищення рівня 
конкурентоспроможності продукції у взаємозв'язку з конкурентоспроможністю галузі, 
підприємства і регіону, оскільки представляють єдиний механізм створення кон-
курентних переваг. Базовою складовою є фактори державного рівня управління, 
узгоджене вплив яких з внутрішніми факторами і ринковими механізмами формують 
систему забезпечення ефективного виробництва, що передбачає нарощування 
конкурентних переваг продукції та підприємства. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Загальна структура конкурентних факторів 
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Отже, концепція конкуренції займає важливе місце у міжнародних відносинах. 
В умовах глобалізації питання конкуренції ускладнюються. На конкуренцію впливають 
багато чинників. Тому кожна держава для успішної діяльності на міжнародному 
ринку мусить знати і використовувати свої переваги.  

Для того, щоб успішно конкурувати з іншими державами країна повинна 
орієнтуватися на певні галузі і певні товари, які дають їй конкурентні переваги. 

Таким чином, світова практика довела що конкурентна боротьба займає важливе 
місце у міжнародних відносинах. З цього витікає необхідність сформувати політику 
підприємств, що виготовляють продукцію на експорт, направлену на інноваційну 
діяльність.  

Аналіз міжнародного ринку показує необхідність створення не тільки виробничої, 
а і маркетингової політики, направленої на просування своєї продукції на міжнарод-
ному ринку.  

Для досягнення успіху у конкурентній боротьбі, необхідно обрати певні галузі 
і певні товари, які дозволять досягнути конкурентних переваг.  

Для розвитку галузі необхідно виробити алгоритм стратегії міжнародного розвитку 
галузі, який дав би можливість успішної конкуренції на міжнародному ринку. 

Галузь не існує окремо, тому необхідно звернути увагу на формування кластерів. 
У цьому випадку розвиток базової галузі дасть поштовх до розвитку галузей-
постачальників і галузей-споживачів.  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОБСЄ ТА УЧАСТЬ УКРАЇНИ В НІЙ  
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ЄВРОПІ 

 
В сучасному безпековому простору в епоху глобалізації стоїть багато питань, 

які без співробітництва та діалогу не будуть давати результатів. Одна з організацій, 
яка і займається питаннями безпеки та створенням діалогу є Організація з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

Україна є активним членом ОБСЄ, вона усиленно виступає з пропозиціями, та 
ініціює діалог, на мету котрого ставить завдання щодо збереження безпеки та 
вирішення існуючих конфліктів між країнами. 


