
 

 

Виходячи із вище сказаного, під використанням персоналу слід розуміти 
комплекс заходів, що спрямований на забезпечення умов для ефективної 
реалізації творчого, фізичного і трудового потенціалу працівників. 

Успішність управління персоналом визначається ефективністю 
використання трудових ресурсів для реалізації поставлених перед ними цілей,  
комплексним баченням проблем і цілісним підходом до людських ресурсів у 
взаємозв'язку зі стратегічними установками підприємства. 

Підвищення конкурентоспроможності персоналу є процесом, який 
ґрунтується на власному досвіді роботи зі своїми працівниками й використанні 
практики провідних вітчизняних та світових компаній.  
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Динамічний розвиток міжнародної економіки другої половини ХХ 
століття призвів до поглиблення глобалізації економіки, міжнародного поділу 
праці, лібералізації торгівлі і фінансової сфери, збільшення обсягів прямих 
іноземних інвестицій. Нині формуються нові конкурентні умови діяльності 
суб’єктів господарювання, що об’єктивно впливають на всі рівні та сфери 
їхньої взаємодії з навколишнім середовищем, а також розвиваються нові форми 
забезпечення конкурентоспроможності міжнародної економічної системи. 
Проблеми формування конкурентних стратегій міжнародних фірм і 
забезпечення національної конкурентоспроможності перебувають у центрі 
уваги урядів різних країн світу. Складні зміни в світовій економічній системі 
безпосередньо стосуються і України, яка прагне утвердитись на світовій арені 
як високорозвинена держава. 

В економічній науці проблема національної конкурентоспроможності є 
однією з ключових. Значний внесок у її дослідження здійснили такі західні 
вчені, як П. Кругман, С. Ліндер, Б. Олін, М. Портер, Д. Сакс, Л. Саммерс, 
Дж. Харт, Е. Хекшер. Останнім часом ці проблеми розробляються також 
вченими з пострадянських країн, зокрема – українськими та російськими 
(Я. Базилюк, О. Білорус, Б. Буркинський, М. Делягін, Я. Жаліло, В. Іноземцев, 
Б. Кузик, Д. Лук'яненко, С. Меншиков, І. Спиридонов, С. Соколенко, 
Р. Фатхутдінов, Т. Циганкова, Ю. Яковець та ін.). 

86



 

 

Проте місця, які посідає Україна в рейтингах всесвітньо відомих 
міжнародних організацій, таких як Всесвітній Економічний Форум (ВЕФ), 
Світовий банк та інші, свідчать, що вагомих зрушень у цій сфері за останні 
роки не відбулося. Однією з причин такого стану є недостатня теоретико-
методологічна розробленість питань конкурентоспроможності економіки з 
урахуванням її перехідного характеру. Не було розроблено цілісної методології 
дослідження проблеми на рівні країни, методик оцінки 
конкурентоспроможності регіонів, кластерів та організацій. Не 
використовуються загальновизнані у світі підходи до аналізу міжнародної 
конкурентоспроможності країни. В цьому контексті проблема діагностики, 
прогнозування, формування конкурентоспроможності національної економіки, 
факторів, які на неї впливають, стає необхідністю. 

В рейтингу глобальної конкурентоспроможності 2013–2014 рр. Україна 
посідає 84 місце. У середньотерміновій перспективі необхідно паралельно 
виконувати кілька ключових завдань. По-перше, розвивати споживчий попит, 
за яким виросте й інвестиційний, що сприятиме переходу до режиму 
інтенсивного оновлення виробничого обладнання і підвищення його якості. По-
друге, створювати умови для реальної конкуренції виробників. По-третє, 
активізувати впровадження сучасних технологій та інновацій. Аналіз світових 
тенденцій показує, що Україна в перспективі буде широко задіяна в 
міжнародній міграції капіталу і науково-технічному обміні між країнами. Саме 
у цій ситуації ключову роль почнуть відігравати заходи щодо стимулювання 
притоку іноземних інвестицій у державу, покращання правових, організаційних 
та економічних умов функціонування іноземного капіталу у нашій країні. 

На сьогоднішньому етапі розвитку конкурентних відносин в Україні 
створюються нові можливості для ефективного використання науково-
технічного, трудового та сировинного потенціалів країни. Економічна 
дипломатія держави повинна бути спрямована на постійне й активне сприяння 
нарощенню ефективності економіки, просуванню українських товарів на 
міжнародних ринках.  

 
Науковий керівник: к.е.н., доцент Черкавська Т.М., Державний ВНЗ 

«Національний гірничий університет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

87


