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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Найбільш важливими завданнями в перехідний період у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності, що забезпечує конкурентоспроможність [3] національної економіки, 

мають стати: 

– регулювання розвитку зовнішньої торгівлі при дотриманні економічних інтересів 

України [1] та забезпечення її стійкого розвитку, підвищення економічної ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції національної економіки у світове 

господарство; 

– подальший розвиток експортного потенціалу, впершу чергу, за рахунок 

розширення виробництва конкурентоспроможних товарів і послуг, проведення 

політики імпортозаміщення; 

– підтримка інтересів вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках з метою 

відновлення і збереження їх позицій на товарних світових ринках; 

– проведення в рамках загальноприйнятих процедур політики розумного 

протекціонізму щодо вітчизняних виробників, які не є монополістами на 

внутрішньому ринку; 

– забезпечення безперебійної роботи транспортних магістралей, що з’єднують Україну 

з зовнішніми ринками (автомобільний й залізничний транспорт тощо). 

В рамках протидії криміналізації економіки доцільно активізувати боротьбу з 

організованою злочинністю, порушення прав громадян у сфері економічної діяльності [5]. 

На державному та регіональному рівнях повинні бути вжиті заходи, що забезпечують, в 

першу чергу, відображення загроз економічній злочинності, що наносить збиток реальному 

сектору економіки [8]. 

Ключові завдання повинні бути вирішені в галузі управління національною 

економікою, її окремими галузями. Удосконалення системи управління вимагає, 

насамперед, чіткого визначення завдань національного та галузевого рівня та відповідного 

розмежування з державного управління міжрегіональними органами влади при забезпеченні 

єдності системи виконавчої влади [9]. 

Для реалізації антикризової стратегії [6] необхідно реалізовувати дії за всіма 

напрямками економічних перетворень, включаючи: 
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– формування нормативно-правового середовища, нових інститутів управління та 

здійснення інституційних перетворень; 

– розробку механізму вирішення спірних питань і конфліктних ситуацій, що виникають 

у сфері економічних відносин між місцевими органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування; 

– гармонійний розвиток економічних і політичних відносин з країнами близького і 

дальнього зарубіжжя з урахуванням взаємних інтересів і забезпечення економічної безпеки 

України [2]; 

– посилення державної влади, забезпечення довіри до її інститутів, оптимізацію 

механізмів формування державної економічної політики. 

Для вирішення поставлених завдань необхідна розробка відповідного механізму їх 

реалізації. Механізм формування та реалізації антикризової стратегії країни [7] – це система 

організаційно-економічних і правових заходів, який включає в себе наступні елементи: 

– об’єктивний і всебічний моніторинг; 

– вироблення порогових, гранично допустимих значень економічних показників, 

недотримання яких призводить до нестабільності і кризи в економіці [4]; 

– діяльність держави щодо виявлення та попередження внутрішніх і зовнішніх 

кризових факторів. 
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