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Тенденції розвитку сучасного світу, а саме, глобалізація, інтернаціоналізація, інтеграція (а в 
певній частині й реінтеграція) посилюють взаємодію країн світу, що відбувається на основі конкурен-
тоспроможності усіх суб’єктів господарювання.

Сьогодні Україні, враховуючи її особливе політичне становище та сучасний етап розвитку 
економіки слід працювати над формулою своєї нової парадигми. Перш за все, слід визначити модель 
економічного розвитку на основі як теоретичних, так і прикладних досліджень, яка призведе до підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Для цього необхідне переосмислення цілей і 
механізмів зовнішньоекономічної політики як фактора економічного зростання та підвищення конку-
рентоспроможності відкритих економік [1, С.300]. Це означає, що Україна повинна мати чіткий набір 
переконань з приводу використання найбільш ефективної моделі розвитку, враховуючи дослід роз-
винених країн світу.

На нашу думку, пріоритетні напрямки стійкої конкурентоспроможної економіки України пови-
нні охоплювати:

1) ринок інноваційної продукції та послуг. Ефективні взаємовідносини між виробниками і спо-
живачами інноваційної продукції та послуг на основі використання нових інструментів, методів, тех-
нологій сприятимуть збільшенню частики на ринку та підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няних інноваційних товарів на світовому ринку. Для підвищення ефективності взаємодії між усіма 
суб’єктами даної ланки слід використати переваги цифрової революції. Також варто звернути увагу 
на залучення інвестицій до сфери високих технологій (у якості досвід можна використати економіч-
ний розвиток Сінгапуру, де була створена така організація, як Управління економічного розвитку, що 
здатна залучати постійний потік інвестицій до сфери високих технологій [2, С.81]);

2) біоекономіку та економіку біотехнологій – перспективний напрям розвитку економіки, тоб-
то створення безвідходної економіки. Біоекономіка заснована на виробництві продуктів та їх похід-
них, тобто виробництво поновлювальних біологічних ресурсів та їх перетворення в інші продукти, 
енергію тощо. Біотехнології сьогодні використовуються у багатьох галузях виробництва. Загалом іс-
нує безліч різноманітних підходів до розуміння біоекономіки, але однозначно вона вирішує сьогод-
нішні глобальні проблеми, які постали перед людством. В ЄС, наприклад, розроблена і запровадже-
на у 2012 році стратегія «Інновації для сталого економічного зростання: біоекономіка для Європи» 
[4]. Отже, саме зосередження своєї уваги на прогресивних біотехнологіях сприятиме підвищенню рів-
ня конкурентоздатності як національних товарів, так і країни загалом;

3) енергетичну безпеку та перехід до енергоефективного і енергоощадного використання та 
споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій. Це одна з програм розвитку 
держави, що зазначено у Стратегії сталого розвиту «Україна-2020». Цей напрям передбачає, в пер-
шу чергу, повне забезпечення необхідними енергоресурсами країну, забезпечення ефективного ви-
користання власного паливно-енергетичного комплексу, диверсифікація джерел та шляхів постачан-
ня енергоносіїв та їх раціонального використання;

4) використання новітніх інструментів у фінансовій системі та на ринку на основі переваг 
цифрової революції. Особливо актуально використовувати такі інструменти для реального сектору, й 
перш за все в сегменті міжнародного кредитування [3, С.68].

Отже, саме на ці пріоритетні напрямки та міжнародне науково-технічне співробітництво при-
зведуть до розвитку економіки країни та зростанню її конкурентоспроможності на світовій арені.

Література:
1. Кудирко Л.П. Трансформація підходів до вибору регуляторних моделей зовнішньої торгівлі //  

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: Зб.наук. праць. –  
Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Вип. 29. – 2015. – С.295-304

2. Лі Куан Ю. Із третього світу в перший. Історія Сингапуру:1965-2000. Пер. з англ. Є.Сагайдака. –  
К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2016. – 760 с.

3. Мельнік В.А. Особливості міжнародного кредитування реального сектору економіки в су-
часних умовах // Збірник наукових праць «Зовнішня торгівля. Економічна безпека» – Ун-т економіки 
та права «КРОК». – К., 2012. – Вип.9, С.65-71.

4. European Commission. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe [Електронний 
ресурс] / European Commission // Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 2012. – Режим 
доступу до ресурсу: http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/bioeconomycommunicationstrategy_
b5_brochure_web.pdf


