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Досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємств України є 

одним із найважливіших завдань по закріпленню їх позицій на внутрішньому та 

міжнародному ринках, забезпеченню сталого розвитку економіки країни. 

Проблеми забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств набувають особливого значення внаслідок розвитку 

інформаційного суспільства в розвинених країнах, стрімкого падіння 

виробництва та руйнування промислового потенціалу в результаті військових 

дій на сході держави.  

В умовах становлення нової економіки, базисом якої є знання та інформація, 

а рівень конкурентоспроможності напряму залежить від потенціалу 

вітчизняних підприємств до створення і сприйняття нових знань, активності у 

використанні великих масивів даних, особливої цінності набувають 

інтелектуальна праця, інформація, знання, досвід. Фахівці вважають, що 

повноцінна реалізація нових можливостей залежить не лише від рівня розвитку 

інфраструктури, ефективності політики у сфері регулювання інформаційних 

взаємовідносин, а і від рівня розвитку людського капіталу, тих його елементів, 

які забезпечують сприйняття персоналом підприємств нових технологій, 

повноту їх використання [1]. 

Продукція підприємств високотехнологічних галузей має високий рівень 

доданої вартості за рахунок більш ефективного використання залучених 

матеріальних, трудових, фінансових та інтелектуальних ресурсів. У кризові 

періоди динаміка промислового виробництва високотехнологічних секторів 
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промисловості характеризується відносною стійкістю на тлі загального 

зниження ділової активності. Дані статистики країн Європейського Союзу 

свідчать: зниження обсягів виробництва через негативний вплив кризи 2008 р. у 

високотехнологічних галузях було вдвічі меншим, ніж у промисловості в 

цілому. Швидке відновлення виробництва у високотехнологічних галузях у 

наступні періоди дозволило вже до 2012 р. повернути обсяги виробництва до 

докризового рівня 2005 р. Обсяги виробництва високотехнологічної і 

переробної промисловості (high-technologymanufacturing, medium-high-

technologymanufacturing) за 2005–2012 рр. збільшились на 26 % та 7 % 

відповідно, компенсуючи зниження низькотехнологічних (low-

technologymanufacturing, medium-low-technologymanufacturing) на 6 % і 5 % 

відповідно [2]. В Україні більша стійкість до кризових явищ у кризові періоди 

спостерігається у високотехнологічній фармацевтичній галузі, обсяги 

виробництва в якій постійно зростали з 2006 р. по 2016 р. Індекс виробництва 

основних фармацевтичних продуктів і препаратів у 2016 р. становив 150,7 % 

щодо 2006 р., тоді як в цілому по переробній промисловості його рівень 

становив 73,4 % [3; 4]. 

Стійкість до кризових явищ демонструє і вітчизняна IT-галузь. Так, за 

даними провідних учасників цієї галузі, оборот у 2016 р. становив 2,5 млрд дол. 

США за експортними операціями, зайнявши 3-тє місце в загальному списку 

галузей-експортерів, поступившись лише сільському господарству та 

транспорту. Незважаючи на високий рівень безробіття в Україні, у вітчизняній 

IT-галузі у 2017 р. було створено близько 20 тис. нових робочих місць [5]. 

Одним із головних факторів рівня розвитку технологій, відповідно до 

методології розрахунку Індексу цифрової економіки і суспільства (DESI), 

розробленого Єврокомісією, є людський капітал разом із такими факторами, як 

розповсюдження широкосмугового доступу та якість зв’язку, використання 

Інтернету, інтеграція цифрових систем і технологій та розвиток цифрових 

послуг і суспільних сервісів [6]. 

Експерти стверджують, що розвитку високотехнічної економіки, зокрема 

цифрової, в Україні заважає дуже повільне оновлення матеріально-технічної 

бази та значна нестача кваліфікованих кадрів. За ступенем розвитку витку 

телекомунікаційної інфраструктури (наявністю доступу до мережі, швидкості 

каналів зв’язку, вартістю трафіка та архітектурними рішеннями) Україна 



посідає 34-те місце, на рівні Об’єднаних Арабських Еміратів, Польщі, 

випереджаючи Іспанію та ін. При цьому проникнення цифрових технологій у 

різні сектори економіки є вкрай низьким. За цим показником Україна посідає 6-

те місце з кінця списку і знаходиться поруч із В’єтнамом, Нігерією, Пакистаном 

[7]. 

В той же час в Україні йде активний процес «вимивання» інтелекту, здібної 

кваліфікованої молоді. Цьому сприяють руйнівні процеси в економіці, освіті, 

підготовці фахівців. Так, за роки незалежності Україна станом на 2011 р. 

втратила 5 млн працездатного населення. У наступні 7 років (2011–2017 рр.) до 

цього слід додати ще 5–6 млн заробітчан з України, що працюють переважно у 

європейських країнах, країнах СНД. Це найбільш кваліфіковані працівники, що 

працюють за фахом, або громадяни різних спеціальностей, які вимушені 

працювати на некваліфікованих роботах, насамперед не за своєю 

спеціальністю. З України виїхало багато науковців, викладачів, провідних 

фахівців ІКТ, атомної енергетики, авіації, космосу. 

Невідповідність людського капіталу потребам нової економіки, зокрема 

таких його складових, як наявні та необхідні навички, є проблемою не лише для 

України. Так, в інформаційних документах Єврокомісії зазначається: «There is a 

global race for talent and our workforce needs to acquire high-level skills and 

continuously improve them to boost employability and fuel competitiveness and 

growth. While investment in new technologies offers the opportunity to re-shore 

manufacturing in Europe, a lack of skills will create a bottleneck in this process. 

There are increasing skills gaps and mismatches related to digital and high-tech key 

enabling technologies. Enterprises are reporting difficulties in finding employees 

with these skills
1
» [8]. 

В 2016 р. був прийнятий програмний документ «Порядок денний нових 

навичок», спрямований на забезпечення відповідної підготовки та розвитку 

навичок у країнах Європейського Союзу, подолання розриву у розвитку 

необхідних професійних навичок [9]. Україна також може долучитися до цієї 

ініціативи, в результаті забезпечивши підвищення рівня інтелектуалізації 

                                                           
1
 Існує глобальна боротьба за таланти, і наша робоча сила має набувати навичок високого рівня та 

постійно вдосконалювати їх для підвищення рівня працевлаштування, конкурентоспроможності та зростання. 

Незважаючи на те, що інвестиції в нові технології дають можливість переобладнати виробництво в Європі, брак 

навичок створить вузьке місце у цьому процесі. Існують зростаючі навички та недоліки, пов'язані з 

невідповідністю їх потребам цифрових і високотехнологічних ключових технологій. Підприємства 

повідомляють про труднощі в пошуку працівників з цими навичками. 



підприємств та їх конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародному 

ринках. 
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