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Дубєй Ю. В. Технологічна конкурентоспроможність національної економіки України в умовах глобалізації
У статті проаналізовано рівень технологічної конкурентоспроможності України у світовій економіці та виокремлено напрями технологічного 
оновлення вітчизняної економіки. Технологічну конкурентоспроможність визначено як реальну та потенційну можливість національної техноло-
гічної системи продукувати кінцеву продукцію, яка користується попитом на відповідних ринках; як сукупність певних характеристик, які форму-
ють конкурентні переваги країни у світовій економіці та дають можливість витримувати конкуренцію з іншими національними технологічними 
системами. На основі розкриття особливостей методики розрахунку індексу глобальної конкурентоздатності узагальнено місце України у світо-
вому рейтингу, показано динаміку фактора технологічної готовності нашої країни, а також інших її індикаторів конкурентоздатності за трьома 
субіндексами: базових вимог, підвищення ефективності та інноваційності. Наголошено на необхідності технологічної модернізації України на інно-
ваційних принципах. Підкреслено, що напрями технологічної модернізації повинні враховувати закономірності сучасного етапу техноглобалізму, 
який  представляє собою процес формування єдиної глобальної системи виробництва та обміну результатів інноваційно-технологічної діяльнос-
ті. В умовах обмежених фінансових можливостей нашої країни та наявності значних бар’єрів у переміщенні нових технологій запропоновано здій-
снювати технологічне оновлення вітчизняної економіки за рахунок розробки та впровадження нових технологій у кооперації з іншими країнами.
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The article analyzes the level of technological competitiveness of Ukraine in the world economy, allocating the directions of technological renewal of the na-
tional economy. Technological competitiveness is defined as a real and potential opportunity for the national technological system to produce final products that 
are in demand in the relevant markets; as a totality of certain characteristics that form the competitive advantages of the country in the world economy, allow-
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Постіндустріальні тенденції глобального еко-
номічного розвитку, які відзначаються, з од - 
ного боку, посиленням взаємодії та вза-

ємозалежності між країнами у світовій економіці, 
а з іншого – загостренням конкурентної боротьби 
між суб’єктами міжнародних економічних відносин 
на глобальних ринках, обумовлюють необхідність 
формування як на рівні окремих підприємств, так і 
в масштабах національної економіки дієвої системи 
розробки та впровадження в економічну практи-
ку нових знань і технологій. Інноваційний характер 
розвитку національних економік і відповідність їх 
технологічних систем вимогам сучасного етапу НТР 
є сьогодні ключовими факторами забезпечення до-
сягнення підприємствами та країнами стійких конку-
рентних переваг на відповідних сегментах світового 
ринку, запорукою стабільного економічного зростан-
ня та підвищення рівня життя населення. 

Як свідчать реалії соціально-економічного роз-
витку України, в умовах вітчизняної економіки, на 
відміну від економічної практики провідних кра-
їн світу, не спостерігається інноваційного варіанта 
вкладання інвестицій, а стан її національної техно-
логічної системи, у кращому випадку, відповідає ви-
могам минулого століття. Тому нагальною потребою 
сьогодення є формування в країні сприятливих умов 
для загальної технологічної модернізації на іннова-
ційних засадах. 

Дослідження проблематики закономірностей 
інноваційного та технологічного розвитку завжди 
були в центрі уваги багатьох дослідників. Достатньо 
згадати фундаментальні наукові праці М. Кондра-
тьєва [1], К. Перес [2] і Й. Шумпетера [3], в яких було 
сформовано засади сучасної загальної теорії техноло-
гічних змін та інноваційного розвитку. Значний вне-
сок у з’ясування специфіки технолого-інноваційних 
процесів економіки України зробили такі вітчизняні 
вчені, як Ю. М. Бажал [4], В. М. Геєць [5], Л. І. Федуло-
ва [6], А. A. Чухно [7] та інші. Разом із тим, зважаючи 
на те, що в практичному плані завдання технологічної 
модернізації економіки України та формування умов 
для її інноваційного розвитку ще не реалізовано, для 
вітчизняної економічної науки дана проблема зали-
шається актуальною та потребує свого вирішення.

Метою дослідження є з’ясування рівня техно-
логічної конкурентоспроможності України у світовій 
економіці та виокремлення напрямів технологічного 
оновлення вітчизняної економіки. 

У сучасних умовах одним із критеріїв віднесення 
національних економік до розвинутих або відсталих у 
соціально-економічному відношенні є їх рівень техно-
логічного розвитку. У найбільш загальному плані цей 
рівень визначається ефективністю використання су-
часних видів економічних ресурсів – знання та інфор-
мації, що, в кінцевому підсумку, зумовлюють поточну 
та майбутню економічну та технологічну конкуренто-
спроможність країни у світовій економіці.

В економічній літературі найчастіше проблема-
тика технологічної конкурентоспроможності розгля-
дається відносно окремих господарюючих суб’єктів, 
особливостей виробничої діяльності підприємств. 
Так, наприклад, під технологічною конкурентоспро-
можністю розуміється «…здатність підприємства 
здійснювати постійне підвищення якості та ефектив-
ності виробничих процесів, а також впроваджувати 
нові технології, що розширюють сферу діяльності 
підприємства або підвищують її ефективність» [8]. 
На наш погляд, з огляду на відносну однорідність 
технологічних процесів та об’єктивну сполученість 
існуючих технологічних укладів у межах окремих на-
ціональних економік, можна вести мову про техно-
логічну конкурентоспроможність країни в цілому на 
світовому ринку. Така технологічна конкурентоспро-
можність у найбільш загальному вигляді представляє 
собою реальну та потенційну можливість національ-
ної технологічної системи продукувати кінцеву про-
дукцію, яка користується попитом на відповідних 
ринках, сукупність певних характеристик, які форму-
ють конкурентні переваги країни у світовій економі-
ці та дають можливість витримувати конкуренцію з 
іншими національними технологічними системами.

Достатньо інформативним показником, який 
дозволяє оцінити рівень технологічної конку-
рентоспроможності країн у світовому просто-

рі, є індекс глобальної конкурентоздатності (Global 
Competitiveness Index – GCI). Даний узагальнюючий 
міжнародний рейтинг, який складається із 12 індика-
торів, відображає вплив комплексу внутрішніх і зо-
внішніх факторів на можливості зростання продук-
тивності та конкурентоздатності суб’єктів національ-
ної економіки в сучасному глобальному господарстві. 
Важливим є те, що завдяки методичним особливос-
тям розрахунку даних індикаторів кожного року роз-
робники намагаються з’ясувати певні тренди розви-
тку світової економіки, у тому числі з точки зору ста-
ну її технологічних та інноваційних тенденцій. 

Так, наприклад, у останньому дослідженні GCI 
за 2019 р. [9] аналізувалася здатність національних 
економік скласти конкуренцію іншим країнам в 
умовах Четвертої промислової революції (GCI 4.0). 
Отже, поряд із традиційними індикаторами потенціа-
лу довгострокового зростання країн особлива увага 
зверталася на масштаби та якість проникнення IT-
технологій у різні сфери суспільства, а також стан 
сучасних комунікацій.

За результатами даного дослідження Україна в 
Індексі глобальної конкурентоздатності втратила дві 
позиції порівняно із попереднім роком, опустившись 
на 85 місце серед 141 країни світу. Найбільш суттєві 
показники погіршення конкурентних позицій нашої 
країни зафіксовано у сфері фінансових систем (–19 
позицій, 101 місце у світі) та в охороні здоров’я (–9 по-
зицій, 101 місце). Погіршилися також показники Укра-
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їни щодо впровадження інформаційно-комп’ютерних 
технологій (–1, 78 місце), макроекономічної стабіль-
ності (–2, 133 місце) та інноваційних можливостей 
(–2, 60 місце). Незважаючи на певне покращення си-
туації (+6 позицій), на дуже низькому рівні (104 місце 
у світі) залишаються показники інституціонального 
розвитку нашої країни. Водночас суттєвий прогрес 
спостерігається в Україні по індикаторах розвитку 
ринку товарів (+16, 57 місце у світі), покращилися по-
зиції й ринку праці (+3, 69 місце), освіти (+2, 44 місце) 
та рівня розвитку бізнесу (+1, 85 місце) [9].

Особливістю методики розрахунку індексу 
2017–2018 рр. (GCI 17-18) [10] та попере-
дніх років є групування країн світу за ступе-

нем внеску в загальні економічні результати однієї з 
трьох груп факторів – базових, підвищення ефектив-
ності та інноваційності. Якщо проаналізувати індекс 
глобальної конкурентоспроможності нашої країни за 
останні роки, то можна відзначити достатньо неви-
сокі значення України за 7-бальною шкалою по всіх 
зазначених групах факторів (табл. 1).

Для характеристики різного ступеня впливу 
окреслених груп факторів, або субіндексів глобальної 
конкурентоздатності, на результативність економіч-
ного розвитку кожній країні було надано відповідний 
ваговий коефіцієнт за даними показниками, який 

враховує їх актуальність для конкретної країни [10, р. 
320]. У результаті було сформовано п’ять груп країн 
залежно від етапу свого розвитку – використання ре-
сурсних можливостей, підвищення ефективності ре-
сурсів, інноваційності та двох перехідних між ними. 
Перший етап характеризує залежність конкуренто-
здатності країни від ступеня використання своїх 
факторних можливостей, насамперед природних ре-
сурсів і некваліфікованої робочої сили. Другий – етап 
підвищення ефективності ресурсів – притаманний 
країнам, які через обмеження можливостей підтри-
мувати свою конкурентоздатність за рахунок низької 
ціни на кінцеву продукцію змушені починати розви-
вати більш ефективне виробництво та підвищувати 
якість своєї продукції. Нарешті, на третьому етапу 
свого розвитку (інноваційність) країни можуть збіль-
шувати заробітну плату та рівень життя свого насе-
лення, а національний бізнес – свою конкурентоздат-
ність лише за рахунок використання найскладніших 
виробничих процесів і впровадження інновацій у всі 
сфери економічної діяльності.

 За результатами дослідження GCI 2017–2018 
Україна опинилася в групі країн світу, які знаходяться 
на перехідному від першого до другого етапів свого 
розвитку [10, р. 320]. Іншими словами, вітчизняна еко-
номічна система вже вичерпала свої можливості кон-
курувати за рахунок низьких цін на свою продукцію і 

Таблиця 1

Індекс глобальної конкурентоздатності України за 2014–2018 рр.

Індекс глобальної  
конкурентоздатності

2014–2015 рр. 2015–2016 рр. 2016–2017 рр. 2017–2018 рр.

4,14 4,03 4,00 4,11

Базові вимоги 4,36 4,08 4,03 4,18

стан громадських і приватних  
установ 2,98 3,07 3,05 3,21

розвиненість інфраструктури 4,16 4,07 3,93 3,95

стабільність макроекономічного 
середовища 4,14 3,12 3,17 3,52

розвиток охорони здоров’я  
та початкової освіти 6,14 6,06 5,95 6,02

Фактори підвищення ефективності 4,11 4,09 4,04 4,09

вища освіта та навчання 4,93 5,03 5,08 5,09

ефективність ринків товарів 3,99 4,02 3,98 4,04

ефективність ринку праці 4,12 4,33 4,23 4,01

розвиток фінансових ринків 3,54 3,18 2,95 3,11

технологічна готовність 3,50 3,45 3,58 3,83

обсяг внутрішнього та зовнішнього 
ринків 4,58 4,54 4,40 4,49

Фактори інноваційності 3,41 3,55 3,53 3,5

розвиток бізнесу 3,66 3,70 3,62 3,72

інновації 3,16 3,41 3,44 3,37

Джерело: складено за даними Всесвітніх економічних форумів 2014–2018 рр.
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дешевих економічних ресурсів, але ще не завершила 
формування умов для їх ефективного використання. 

Якщо проаналізувати значення кожного з 12 
індикаторів Індексу глобальної конкурентоздатно-
сті, наведені в табл. 1, то не складно зауважити, що 
найгірші позиції України спостерігаються, по-перше, 
у стані громадських і приватних установ; по-друге,  
в розвитку фінансових ринків; по-третє, по всьому 
третьому блоку факторів інноваційності – розвитку 
бізнесу та інновацій. Тобто, ключовими проблема-
ми України, про які сигналізують показники Індексу 
глобальної конкурентоздатності, є недосконалість 
розвитку вітчизняних інституцій і вітчизняного ін-
ституційного середовища, з одного боку, та низька 
спроможність вітчизняного бізнесу впроваджувати 
інновації, яка підсилюється неефективністю фінансо-
вих ринків, – з іншого.

Окремої уваги заслуговує фактор технологічної 
готовності нашої країни. У цілому за даним показни-
ком Україна займала 81 місце у світі серед 137 країн. 
Якщо проаналізувати окремі складові технологічної 
готовності, то за критерієм наявності новітніх тех-
нологій наша країна на 107 місці, за використанням 
технологій на рівні фірми – на 84, а за прямими ін-
вестиціями та передачею технологій – на 118. Додаю-
чи до цих рейтингових оцінок характеристики рівня 
інноваційності нашої країни (загальне 61 місце, за 
здатністю до інновацій – 51, за обсягами коштів ком-
паній на НДДКР – 76, за державними закупівлями 
передових технологічних продуктів – 96) [10, р. 297], 
то маємо констатувати відверте технологічне відста-
вання України у світовій економіці, яке посилюється 
низькою спроможністю господарюючих суб’єктів та 
національної економічної системи в цілому до інно-
ваційного ведення своєї діяльності. 

Таким чином, нагальною потребою вітчизня-
ної економічної системи та її технологічної 
складової є підвищення рівня своєї конкурен-

тоспроможності у світовій економіці через іннова-
ційні принципи власного розвитку. Реалізація цього 
завдання ускладнюється тим, що, з одного боку, ви-
моги до учасників глобального суперництва постійно 
зростають, конкуренти, як правило, не зупиняються 
та прагнуть ще більше нарощувати свої конкурентні 
переваги на відповідних ринках, а з іншого – існу-
ють достатньо жорсткі умови трансферу нових тех-
нологій, які зумовлені закономірностями сучасного 
техно глобалізму.

Техноглобалізм є однією із об’єктивних форм 
прояву складних, багатоаспектних і суперечливих 
відносин глобалізації. Дане явище представляє со-
бою «загальнопланетарний процес зрощування на-
ціональних технологічних систем у глобальну систе-
му генерації наукових знань та ідей, виробництва та 
комерціалізації інноваційних продуктів, основними 
носіями якого є транснаціональні корпорації, котрі 

активно провадять свою діяльність у міжнародному 
інформаційно-інноваційному просторі» [11, с. 13].  
У цілому техноглобалізм через посилення взаємоза-
лежності та взаємозв’язку національних технологіч-
них систем представляє собою процес формування 
єдиної глобальної системи виробництва та обміну 
результатів інноваційно-технологічної діяльності,  
в якому роль ТНК є ключовою. 

Так, наприклад, понад 60% ліцензійних надхо-
джень у розвинутих країнах світу сьогодні припадає 
на частку корпорацій усередині країни (у США –  
близько 80%) [12]. ТНК у цілому контролюють до 80% 
усіх патентів і ліцензій на техніку, технології та ноу-
хау на світовому ринку технологій, а сім найбільш 
розвинутих країн світу, які володіють 46 макротехно-
логіями з 50, утримують близько 80% цього ринку [13]. 

Технологічний розрив між різними групами 
країн спричиняє багатоступеневу структуру світово-
го ринку технологій, за якої проникнення технологій 
на ринки країн, що розвиваються, визначається жит-
тєвим циклом технології. З теоретичної та практич-
ної точок зору відбувається переведення із розвину-
тих країн у менш розвинуті виробництв попередньо-
го домінуючого технологічного укладу з метою їх 
заміщення виробництвами нового укладу. Відповідно 
до положень теорії «довгих хвиль» М. Д. Кондратьє-
ва саме ствердження нового технологічного укладу в 
національній економіці здатне стимулювати її техно-
логічне лідерство та довгострокову позитивну еконо-
мічну динаміку. 

Зрозуміло, що в сучасних умовах Україні важко 
розраховувати на здобуття тільки власними 
зусиллями статусу технологічного лідера за 

окремими макротехнологіями нового технологічного 
укладу у світовій економіці. По-перше, для самостій-
ної розробки нових технологій потрібні великі фінан-
сові витрати, які національна держава та абсолютна 
більшість вітчизняних суб’єктів не можуть собі до-
зволити. По-друге, не можна сподіватися на швидкий 
технологічний стрибок і за рахунок отримання та 
масштабного поширення новітніх, проривних техно-
логій з інших країн через небажання країн – вироб-
ників таких технологій втрачати своє монопольне 
становище на світовому ринку.

Тому більш реалістичним є варіант технологіч-
ного оновлення вітчизняної економіки за рахунок 
розробки та впровадження нових технологій у коо-
перації з іншими країнами в рамках техноглобалізму. 
Ми погоджуємося, що «перспективні напрями науко-
во-технологічного розвитку не можна розробляти, 
базуючись на старих уявленнях про його тенденції 
та закономірності без урахування загальносвітових 
тенденцій і процесів глобалізації. А оскільки Україна 
не в змозі в нинішніх умовах проводити фундамен-
тальні дослідження та НДДКР на світовому рівні за 
всією номенклатурою конкурентоздатної продукції, 
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то актуальними як ніколи для нашої країни стають всі 
форми науково-технічної та технологічної кооперації 
з іншими країнами» [14, с. 14].

ВИСНОВКИ
Відверте технологічне відставання України від 

провідних країн світу, несприятливе середовище для 
інноваційної діяльності та низька інноваційна актив-
ність вітчизняних господарюючих суб’єктів зумовлю-
ють необхідність реформування національної еконо-
міки, спрямоване на підвищення рівня її загальної та 
технологічної конкурентоздатності. Очевидно, що в 
умовах обмежених фінансових можливостей нашої 
країни та наявності значних бар’єрів у переміщенні 
нових технологій найбільш реалістичним і дієвим 
механізмом технологічного оновлення вітчизняної 
економіки повинна стати розробка та впровадження 
нових технологій у кооперації з іншими країнами.    
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