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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ
ПРОТЕКЦІОНІЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Розглянуті теоретичні засади політики протекціонізму. Розкрито сучасний
стан зовнішньоторговельного балансу України. Сформульовані рекомендації по
удосконаленню політики протекціонізму в Україні.
Ключові слова: протекціонізм, зовнішньоторговельний баланс, сальдо зовнішньоторговельного балансу, конкуренція, митний тариф, митно-тарифне
регулювання.

Постановка проблеми. Структура української економіки, її експортноорієнтований характер, прагнення до розширення зони вільної торгівлі з
Європейським Союзом особливо гостро ставлять питання захисту національних економічних інтересів. Існує об'єктивна необхідність розробки
у найближчій перспективі дієвої, науково обґрунтованої стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Одним із основних пріоритетів цієї стратегії має стати застосування раціонального
державного протекціонізму, який би дав змогу вітчизняним підприємствам швидше і результативніше адаптуватися до нових умов розвитку
глобальної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми реалізації політики
протекціонізму досліджували багато зарубіжних та українських вчених –
представників різних напрямів економічної теорії, зокрема, А.Сміт,
Д.Рікардо, Ф.Ліст, К.Маркс, П.Кругман, О.Борисенко, П. Гайдуцький,
В.Геєць, О.Гребельник, Н.Горін, Я. Жаліло, Н.Науменко, Н.Ткаченко,
А. Філіпенко та багато інших. Також детальний аналіз протекціоністських
заходів здійснюється міжнародними організаціями, зокрема, СОТ, ЮНКТАД, ЄС, ОЕСР тощо. Разом з тим, актуальність дослідження цієї проблеми в Україні не тільки не зменшується, але й зростає, особливо у контексті підготовки країни до асоційованого членства з ЄС.
Мета дослідження полягає у визначенні напрямів удосконалення
протекціоністської політики української держави та шляхів підвищення
ефективності державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної
діяльності.
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Викладення основного матеріалу. Протекціонізм – це один із видів
зовнішньоекономічної політики держави, спрямованої на стимулювання розвитку вітчизняної економіки, захист національної економіки від
іноземної конкуренції та підвищення конкурентоспроможності національних товаровиробників на зовнішньому ринку, яка реалізується шляхом створення законодавчих та економічних перешкод на шляху вільної міжнародної торгівлі. В економічній науці, як відомо, протекціоністська доктрина сформувалася у ХV ст. у політиці меркантилізму, і, незважаючи на ряд істотних недоліків, знаходить широку підтримку в
наш час. Ця політика є протилежною доктрині фритредерства (вільної
торгівлі), яка бере свій початок з класичної школи політичної економії
(ХVІІ ст.). Суперечка між цими двома доктринами триває уже не одне
сторіччя, оскільки прихильники протекціонізму критикують доктрину
вільної торгівлі, вважаючи її істотною перешкодою для зростання національного виробництва, зайнятості населення; їх опоненти – розглядають його як фактор обмеження свободи підприємництва і конкуренції. Тому в різні періоди історичного розвитку державна економічна
політика схилялася то в бік свободи торгівлі, то в бік протекціонізму,
ніколи не набуваючи жодної з екстремальних форм.
Ще з часів визнаного лідера класичної політичної економії Д. Рікардо
та його теорії відносних (порівняльних) переваг у міжнародній торгівлі
доведено, що від розвитку міжнародної торгівлі виграють усі країни,
оскільки спеціалізація країни на випуску тих товарів, у виробництві яких
вони мають найвищу відносну ефективність, у кінцевому рахунку дозволяє максимізувати добробут усього світу і кожної країни зокрема [1, с.
474]. Незаперечним є і той факт, що абсолютно відкритої економіки, у
процесі функціонування якої без обмежень через національні кордони
відбувався б рух товарів, робочої сили, технологій і капіталів, не мала і
не має жодна держава. Відкритість економіки, насправді, передбачає
пріоритетне врахування національних економічних інтересів.
Сучасні дослідження з цієї проблематики тільки підтверджують наявність суперечностей у поглядах економістів на доцільність реалізації
політики протекціонізму, що, як правило, пояснюється неоднозначністю впливу такої політики на соціально-економічний розвиток країни в
епоху глобалізації. Розглянемо ймовірні позитивні наслідки реалізації
політики протекціонізму:
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 розвиток інноваційної активності та захист молодих перспективних галузей економіки;
 збереження робочих місць, збільшення попиту населення;
 захист внутрішнього ринку окремих видів товарів і послуг від
надмірної іноземної конкуренції, у тому числі від проникнення на внутрішній ринок неякісних товарів іноземного виробництва;
 поповнення державного бюджету. Зокрема, за рахунок мита та
митних зборів Україна формує до 40 % доходів загального фонду Державного бюджету (для порівняння – розвинуті країни – до 10 %) [2].
Тим часом, дослідники наводять низку аргументів проти такої політики, з якими не можна не погодитися:
 нерідко об'єктом підтримки стають неконкурентоспроможні і безперспективні підприємства;
 істотно послаблюються стимули національних підприємств до розвитку технічного прогресу і впровадження прогресивних технологій, наслідком чого стає зниження конкурентоспроможності національних товарів;
 протекціонізм зумовлює зростання цін на товари на внутрішньому
ринку й веде до зниження соціального рівня життя переважної частини
населення внаслідок торговельних воєн на світовому ринку;
 зростає ціна товарів на внутрішньому ринку за рахунок включення до неї митного збору, що знижує рівень добробуту населення;
 зростає тіньовий сектор через нелегальне ввезення товарів;
 дуже важко визначитися з питанням "перспективних" галузей з
точки зору формування порівняльних переваг країни, а також знижуються стимули для підприємств, які в них функціонують;
 створення особливих умов для окремих підприємств порушує
принцип захисту інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
щодо дотримання інтересів всіх суб'єктів господарювання;
 порушуються умови ефективної добросовісної конкуренції, яка є
запорукою економічного розвитку.
Не дивно, що сьогодні немає жодного економіста, який би вважав
доцільною і ефективною політику протекціонізму у довгостроковій перспективі. Ще представник історичної школи політичної економії Ф.
Ліст, усвідомлюючи втрати неминучі в результаті відмови від вільної
торгівлі, переконував, що політика протекціонізму не має абсолютного
значення і є виправданою лише як виховний засіб, спрямований на
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розбудову продуктивних сил націй та вирівнювання економічного розвитку країни [3, с. 169]. К.Маркс також справедливо підкреслював, що
система протекціонізму є штучним засобом фабрикування фабрикантів, експропріації незалежних робітників, капіталізації національних
засобів виробництва та життєвих засобів, насильницьким прискоренням переходу від старого способу виробництва до сучасного. Капіталістичні держави використовували систему протекціонізму "з метою
пограбування власних народів, непрямо – шляхом захисних мит, прямо – шляхом експортних премій тощо" [4, с. 767]. На наше переконання, повна відмова від протекціонізму може також нанести непоправні
збитки національній економіці.
Для України питання створення сприятливих умов для функціонування вітчизняних підприємств в умовах загострення конкуренції з боку
іноземних компаній є особливо актуальним. У 2008 р. Україна отримала
членство у Світовій організації торгівлі, привівши у відповідність митнотарифну політику до вимог СОТ. Тому постає закономірне питання: як
членство в цій організації вплинуло на ефективність вітчизняної економіки? Для цього порівняємо показники зовнішньої торгівлі (табл. 1.)
Як бачимо з таблиці, зовнішньоторговельний оборот з 1996 р. по
2008 р. (до вступу України в СОТ) зріс у 5,3 рази. Значна лібералізація
зовнішньоторговельного режиму з 2005 р., пов'язана зі вступом України в СОТ, спричинила істотне зростання як експорту, так і імпорту.
Найбільші темпи їх зростання мали місце у 2008. – в перший рік вступу України в СОТ. Водночас найбільше падіння цих показників спостерігалося у кризовий 2009 р. У період 2010-2011 рр. спостерігалося
незначне перевищення темпів зростання імпорту над експортом – 34%. Водночас навіть таке незначне перевищення спричинило зростання негативного сальдо торговельного балансу до 9 млрд. дол.
США, що становить 5% всього зовнішньоторговельного обороту країни. Очевидно, що такі зміни зовнішньоторговельному обороті країни
істотною мірою зумовлені зниженням середньої ставки ввізного мита
(з 10,6 % у 2001 р. до 4,95 % – у даний час).
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1996
14400,8
17603,4
1997
14231,9
0,99
17128,0
1998
12637,4
0,89
14675,6
1999
11581,6
0,92
11846,1
2000
14572,5
1,26
13956,0
2001
16264,7
1,12
15775,1
2002
17957,1
1,1
16976,8
2003
23066,8
1,28
23020,1
2004
32666,1
1,42
28996,8
2005
34228,4
1,05
36136,3
2006
38368,0
1,12
45038,6
2007
49296,1
1,28
60618,0
2008
78696,7
1,6
92181,2
2009
49294,0
0,63
50606,6
2010
63164,6
1,28
66189,9
2011
82186,4
1,3
88843,4
2012
82337,4
1,0
91364,4
Джерело: таблицю складено автором
України [5]

32004,2
0,87
31359,9
0,86
27313,0
0,81
23427,7
1,17
28528.5
1,13
32039,8
1,08
34933,9
1,36
46086,9
1,26
61662,9
1,25
70364,7
1,25
83406,6
1,35
109914,1
1,52
170877,9
0,55
129303,3
1,31
129247,3
1,34
164523,8
1,03
173701,8
за даними Державної

Сальдо, млн. дол.

Коефіцієнт,
зростання зовнішньоторговельного
обороту.

Зовнішньоторговельний
оборот, млн. дол.

Коефіцієнт
Зростання імпорту

Імпорт товарів
та послуг, млн. дол.

Коефіцієнт
зростання експорту

Експорт товарів
та послуг, млн. дол.

Роки

Т аб ли ця 1
Динаміка зовнішньоторговельного обороту України
протягом 1996–2012 рр.

–
–3202,6
0,98
–2896,1
0,87
–2 038,2
0,86
–264,5
1,22
616,5
1,12
489,6
1,09
980,3
1,32
46,7
1,34
3669,3
1,14
–1907,9
1,19
–6670,6
1,32
–11321,9
1,55
–3484,5
0,76
–1312,6
1,0
–3025,3
1,27
–6747,5
1,1
–9097,0
служби статистики

Водночас, на наше переконання, на зростання негативного розміру
сальдо зовнішньоторговельного балансу тією чи іншою мірою вплинули й
інші фактори, зокрема, затяжна фінансово-економічна криза, яка, на відміну від розвинутих європейських країн, в Україні не завершилася, фактичне погіршення інвестиційних та інших умов ведення бізнесу в Україні, що
зумовило зниження темпів зростання промислового виробництва в країні;
спотворення умов конкуренції на внутрішньому ринку країни тощо.
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Підписання Україною асоційованого членства з Європейським Союзом мало створити сприятливі умови для вітчизняних товаровиробників
щодо доступу на зовнішні ринки. Так, середня ставка мита в Україні для
товарів з Євросоюзу мала знизитися вдвічі: з 4,95% до 2,42%, у той час
як середня ставка мита Євросоюзу для українських товарів – аж у 15
разів: з 7,6% до 0,5% [6].
Таким чином, у нинішніх непростих умовах для Української держави
необхідно прийняти виважену, обґрунтовану зовнішньоекономічну стратегію розвитку країни. Сучасна вітчизняна зовнішньоекономічна стратегія протекціонізму полягає в захисті окремих галузей економіки від конкуренції зарубіжних виробників. Захист від зовнішньої конкуренції забезпечується впровадженням підвищених митних тарифів, тимчасових
надбавок до існуючої ставки мита на аналогічні імпортні товари, введенням нетарифних обмежень. Очевидно така стратегія створює тимчасові переваги на внутрішньому ринку і може стати підтримкою у створенні нових і відновлені діяльності старих підприємств. Але, на нашу
думку, політика протекціонізму надзвичайно залежна від лобізму галузей в уряді і не може розцінюватись як довгострокова стратегічна перспектива, а відтак не є вагомим аргументом для іноземних інвесторів.
Розумна протекціоністська політика держави повинна бути орієнтована на перспективу і враховувати модифікацію ролі держави в сучасних умовах. Розмірковуючи над проблемами ренесансу держави в постіндустріальному
суспільстві,
відомий
український
економіст
А.Гальчинський зауважує, що сьогодні "держава втрачає суто класовий
характер і дедалі більше стає виразницею загальнонаціональних інтересів... У її діяльності пріоритетного значення набувають не стільки макроекономічні, а насамперед соціально-економічні функції" [7, с. 473]. У
цьому контексті можна зауважити, що основні завдання державної протекціоністської політики мають бути спрямовані не на захист окремих
підприємств, які не завжди приносять реальну користь суспільству, а на
забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки та підвищення добробуту нації.
Це завдання має реалізуватися не тільки і не стільки через захист
національного виробництва та необґрунтоване посилення позицій національних виробників на внутрішньому ринку, стільки через розвиток
потенційних можливостей виходу вітчизняних підприємств на зовнішні
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ринки, а також якнайповніше використання переваг процесу глобалізації
та світових ресурсів і ринків для економічного розвитку держави і зростання добробуту населення.
Крім того, політика протекціонізму має здійснюватися на таких засадах.
По-перше, захищені галузі мають отримувати додаткові фіскальні
стимули у вигляді доступу до дешевих кредитів.
По-друге, тимчасова відсутність зовнішньої конкуренції на внутрішньому ринку має компенсуватися стимулюванням конкуренції між внутрішніми товаровиробниками.
По-третє, реалізація будь-яких протекціоністських заходів повинна
супроводжуватися одночасним стимулюванням експорту. Причому ці
стимули, як це не парадоксально, мають носити обов'язковий характер.
Йдеться про те, що держава певним чином захищає внутрішнього товаровиробника при умові задіяння ним всього спектру потенцій і можливостей для виходу на міжнародні ринки. За таких умов збереження неефективних виробництв матиме короткочасний характер з послідуючим
поступовим перетворенням їх на ефективні, а у випадку зосередження
уваги на лише на захисті інтересів внутрішнього товаровиробника виробника – веде до збереження неефективних виробництв у довгостроковому періоді. Показовим у цьому плані є досвід Японії.
Зокрема, держава може створювати стимулів для переміщення ресурсів у галузі з перспективою прориву на зовнішні ринки. Однак, якщо
ці галузі не зможуть експортувати продукцію після декількох, встановлених програмою підтримки, років, то така підтримка припиняється. Подібна політика проводилася спочатку в Японії, пізніше у Південній Кореї,
на Тайвані, в Гонконзі та Сінгапурі, а також у країнах Південно-Східній
Азії і в Китаї і призвела до вагомих результатів.
Підтримуємо думку, що створення умов для зростання доходів українських підприємств, полегшення їх доступу на світові ринки та збільшення присутності вітчизняних товарів на внутрішньому ринку, має
здійснюватися не за рахунок споживачів, а через розвиток добросовісної конкуренції, сприяння підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників.
Висновки. На сучасному етапі доцільність реалізації політики раціонального протекціонізму в Україні не повинна ставитися під сумнів. Разом з тим, для того, щоб стати гідним суб'єктом у системі міжнародних
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та міжекономічних відносин, маємо бути досить виваженими у прийнятті
рішень щодо впровадження заходів протекціонізму у вітчизняну практику господарювання, враховуючи реальні втрати, які може понести держава, бачити суперечливі процеси, що виникатимуть при повній відмові
від реалізації такої політики. З одного боку, не варто ігнорувати ті переваги, які несе в собі політика протекціонізму, що при ефективному її
використанні стимулює майбутній розвиток вітчизняної економіки внаслідок створення конкурентоспроможних виробництв, а з іншого – не
можна допустити руйнування стимулів і заохочень через створення необґрунтованих переваг для неконкурентоспроможних підприємств.
Протекціонізм не повинен підтримувати застарілі технології і структури виробництва, а сприяти їх модернізації. У цьому зв'язку на сучасному етапі розвитку української економіки необхідним є кардинальне
оновлення методів, інструментарію та структури системи державного
протекціонізму у усіх сферах економічного життя, чіткого розмежування
функцій держави в цій сфері, підвищення відповідальності органів законодавчої та виконавчої влади, а також бізнес-спільноти.
Перспективи подальших досліджень пов'язані з вивченням форм і
методів протекціонізму в умовах глобалізації.
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Рассмотрены теоретические основы политики протекционизма. Раскрыто современное состояние внешнеторгового баланса Украины. Сформулированы рекомендации по совершенствованию политики протекционизма в Украине.
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КОМПАРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ
ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
Проаналізовано специфіку компаративного підходу до дослідження глобальної
конкурентоспроможності національних економік за методикою, запропонованою
експертами Світового економічного форуму. Обґрунтовано необхідність підвищення інституційної ефективності економіки України як пріоритетного чинника
зростання її глобальної конкурентоспроможності.
Ключові слова: економічна компаративістика; конкурентоспроможність національної економіки; індекс глобальної конкурентоспроможності; стадії розвитку
конкурентоспроможності національних економік.

Проблематика глобальної конкурентоспроможності національних
господарських систем посідає вагоме місце в сучасних наукових дослідженнях. Значний внесок у її розробку вносять праці відомих вчених
та впливових міжнародних організацій, присвячені вивченню та узагальненню досвіду окремих країн. У цьому контексті актуалізується
завдання узагальнення теоретико-методологічних надбань економічної компаративістики в частині дослідження конкурентоспроможності
національних економік.
Як самостійний напрям наукових досліджень економічна компаративістика була започаткована в другій половині ХХ ст. у період загострення
цивілізаційного змагання соціалістичної та капіталістичної господарських
систем. Дискусії, що розгорталися в цей час, базувалися на засадах неокласичної парадигми та оберталися навколо дихотомії "капіталізм - соціалізм" або "ринкова економіка – командна економіка". При цьому реальні
господарські системи порівнювалися зі своєрідним еталоном, а саме:
ідеальною ринковою економікою, що розвивається на засадах досконалої
конкуренції. Відтак відмінності між реальними національними економіками
визначалися на основі їхніх "недосконалостей", пов'язаних з державним
регулюванням та незрілістю ринкових відносин. Водночас крах соціалістичної системи наприкінці 1980-х – початку 1990-х років підірвав основи
такого протиставлення та змістив увагу дослідників на трансформаційні
процеси в країнах колишнього соціалістичного табору.
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Криза традиційної економічної компаративістики сприяла зміцненню
позицій альтернативних наукових підходів до порівняння економічних
систем, що розроблялись на базі неортодоксальних течій економічної
думки, а саме: інституціоналізму, еволюційної економіки, нової політичної економії тощо, представники яких звернули увагу на посилення інституційного різноманіття господарських систем у відповідь на виклики
глобалізації та обґрунтували необхідність використання інституційноеволюційного підходу в компаративних дослідженнях [1, 2 ].
Сучасні дослідники трактують економічну компаративістику як науку,
яка, з одного боку, є дескриптивною, описовою, такою, що дозволяє охарактеризувати існуючі економічні системи та відмінності між ними. З іншого боку, вона є нормативною наукою, яка, шляхом порівняння економічних систем, обґрунтовує варіанти ефективного розвитку національних
економік. При цьому основними гіпотезами порівняльного аналізу є такі:
 для економічних систем діє правило взаємопов'язаності їхніх соціопросторових та соціочасових координат, за якими відбувається їхнє
порівняння;
 економічні системи можуть бути представлені як певні вектори в
n- вимірному соціально-економічному просторі-часі;
 єдина система координат є придатною для аналізу не лише економічних систем, але й їхніх підсистем і метасистеми в цілому;
 сукупність економічних систем, що знаходяться в певному просторі-часі, утворює єдиний організм з єдиною системою координат та з
єдиними (але не однаковими) закономірностями розвитку;
 зазначений взаємозв'язок координат між векторами і всередині
них призводить до формування стійких груп країн, які можуть бути виокремлені за певними критеріями [3, с.13 ].
Щодо компаративних досліджень в галузі конкурентоспроможності
національних економік, то ще в 1965 р. американські дослідники Р. Фармер і Б. Річмен здійснили першу спробу кількісного визначення рівня
їхньої порівняльної конкуренто-спроможності на базі матричного підходу, що сприяло розробці сучасної методології рейтингування країн за
цим показником. Подальше вдосконалення комп'ютерних технологій
розширило можливості математичного аналізу величезного обсягу статистичних даних і виявлення основних тенденцій формування конкурентних переваг національних економік. Результати відповідних досліджень і розрахунків знайшли відображення в рейтингах країн світу за
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рівнем конкурентоспроможності та виокремленні ключових чинників, що
визначають зміну конкурентних позицій окремих держав.
Істотний внесок у формування теорії конкурентоспроможності національних економік у цей період зробив відомий західний дослідник М.
Портер [4,5,6]. Здійснений вченим аналіз передумов формування "конкурентного ромба" в різних країнах сприяв виокремленню чотирьох стадій їхнього конкурентоспроможного розвитку, покладених в основу сучасних міжнародних порівнянь. У зв'язку з цим зауважимо, що нині існує
велика кількість міжнародних досліджень, які так чи інакше зачіпають
проблематику економічної компаративістики, проте безпосередньо питанням національної конкурентоспроможності присвячено дві доповіді,
що користуються загальним визнанням: "Звіт про глобальну конкурентоспроможність" Світового економічного форуму (СЕФ) і "Світовий щорічник конкурентоспроможності" Міжнародного інституту розвитку менеджменту. При цьому основним інструментом узагальненої оцінки та порівняння конкурентоспроможності країн в дослідженнях СЕФ є Індекс
глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index, GCI),
вперше оприлюднений у 2004 р.
Важливо взяти до уваги, що конкурентоспроможність національної економіки фахівці СЕФ трактують як набір інститутів, політик і чинників, що
визначають рівень продуктивності в країні. Згідно з запропонованою
ними методикою, конкурентоспроможність національних економік залежить від трьох ключових чинників: макроекономічної ситуації, якості
державних інституцій та рівня технологічного розвитку, що конкретизуються для кожної країни на основі 119 показників, об'єднаних у 12 факторів, а саме: "якість інституцій", "інфраструктура", "макроекономічна
стабільність", "охорона здоров'я і початкова освіта", "вища освіта і професійна підготовка", "ефективність ринку товарів та послуг", "ефективність ринку праці", "розвиненість фінансового ринку", "технологічний
рівень", "розмір внутрішнього ринку", "конкурентоспроможність компаній" та "інноваційний потенціал". Вважається, що для підвищення конкурентоспроможності національних економік пріоритетними є різні фактори та їхні специфічні комбінації. Так, якість інституційного середовища
має більше значення для менш розвинених країн. Водночас конкурентоспроможність розвинених країн, що характеризуються ефективною
інституційною системою, більшою мірою визначається зрілістю їхніх
національних інноваційних систем. Відтак у процесі розробки рейтингу
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глобальної конкурентоспроможності СЕФ усі країни розподіляються по
п'яти стадіях (трьом основним і двом перехідним), залежно від рівня
ВВП на одну особу (табл. 1). При цьому для кожної з національних економік, охоплених дослідженням, звіт містить детальні описи щодо позиції в рейтингу, найбільш значимих конкурентних переваг і обмежень, які
були виявлені на підставі компаративного аналізу їхньої глобальної конкурентоспроможності.
Т аб ли ця 1
Порівняльний аналіз розвитку конкурентоспроможності
національних економік за методикою СЕФ, 2013–2014 рр.*
Індикатори
порівняльного
аналізу

Стадії розвитку конкурентоспроможності
національних економік
Стадія 2.
Стадія 1. Перехідна
Перехідна Стадія 3.
Орієнтована
Ресурсо- від стадії 1
від стадії 2 Інноваційнона ефективорієнтована до стадії 2
до стадії 3 орієнтована
ність

ВВП на одну особу,
< 2, 000
дол. США
Вага
субіндексу
основних
вимог
(якість
інститутів,
інфраструктура,
60%
макроекономічна
стабільність, охорона здоров'я та початкова освіта)
Вага
субіндексу
підсилювачів ефективності
(вища
освіта та професійна підготовка, ефективність ринку това35%
рів і послуг, ефективність ринку праці,
роз-виненість
фінансового
ринку,
технологічна готовність, обсяг внутрішнього ринку)

2,000 –
2,999

3,000 –
8,999

9,000 17,000

> 17,000

40-60%

40%

20-40%

20%

35-50%

50%

50%

50%
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Закінчення табл. 1
Вага
субіндексу
розвиненості
та
інноваційності (конкурентоспроможність бізнесу, інноваційний потенціал)

5%

5-10%

10%

20 країн,
31 країна,
зокрема,
зокрема,
Болівія,
Албанія,
Гондурас, Болгарія,
Іран,
Китай, ЄгиКраїни
Молдова, пет,
Монголія, Грузія, Перу,
Філіппіни, Румунія,
Саудівська Сербія,
Аравія,
Туніс,
Венесуела Україна
* Джерело: розроблено автором на основі: [7].
38 країн,
зокрема,
Камерун,
Чад, Індія,
Кенія,
Нікарагуа,
Нігерія,
Пакистан,
Танзанія,
В'єтнам,

10-20%

30%

22 країни,
зокрема,
Аргентина,
Бразилія,
Естонія,
Угорщина,
Казахстан,
Литва,
Польща,
Росія,
Туреччина

37 країн,
зокрема,
Австрія,
Канада,
Німеччина,
Японія, Сінгапур,
Словенія,
Велика Британія, США

Так, у Звіті СЕФ щодо глобальної конкурентоспроможності
2013–2014 рр. представлено 148 країн, що на 4 країни-учасниці більше,
ніж торік. Серед країн колишнього СРСР в рейтингу лідирує Естонія (32
місце), Литва (48), Азербайджан (39), Казахстан (50) і Латвія (52). Інші
держави пострадянського простору розташувалися нижче: Росія (64
місце), Грузія (72), Вірменія (79), Україна (84), Молдова (89) і Киргизстан
(121). Водночас аналіз цього показника в динаміці засвідчує, що серед
країн СНД лідируючі позиції посідає Азербайджан (+7 пунктів у порівнянні з попереднім роком), Киргизстан (+6), Грузія (+5), Росія, Вірменія
та Латвія (+3). Щодо нашої країни, то її рейтинг у поточному році знизився на 11 пунктів [8]. На думку експертів СЕФ, основним чинником, що
спричинив незадовільну динаміку показника індексу глобальної конкурентоспроможності економіки України є недосконалість інституційного
середовища, яке характеризується надмірною бюрократизацією, фаворитизмом та непрозорістю. Йдеться про те, що потужний інституційний
ресурс нарощування глобальної конкурентоспроможності успішних країн (розвиток соціального капіталу, посилення соціальної орієнтації та
демократизації економіки) до цього часу не задіяний в Україні.
У зв'язку з цим зауважимо, що в рейтингу глобальної конкурентоспроможності СЕФ 2013–2014 рр. жодна з пострадянських країн не відне19
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сена до групи розвинених економік, що перебувають на третій стадії
конкурентоспроможного розвитку. Водночас Естонія, Казахстан, Латвія,
Литва та Росія включені до групи країн, що знаходяться на перехідній
до цього етапу стадії розвитку глобальної конкурентоспроможності. Щодо України, то разом Грузією вона ввійшла до другої групи країн, ключовими чинниками конкурентоспроможного розвитку яких є підвищення
ефективності. На перехідній до цього етапу стадії знаходяться Вірменія,
Азербайджан та Молдова [7]. Водночас порівняльний аналіз динаміки
коефіцієнта глобальної конкурентоспроможності України, Грузії та Болгарії, що віднесені до другої групи країн, за період 2007-2014 рр. (рис. 1)
засвідчує, що, на відміну від своїх сусідів, які демонструють послідовне
нарощування конкурентних переваг, Україна впродовж останніх семи
років відрізнялася нерівномірністю зміни цього показника та нині знаходиться майже на тому ж рівні, що й у 2006 р. (4, 05 проти 4,03).

Рис. 1. Динаміка індексу конкурентоспроможності Болгарії, Грузії та України
за рейтингом конкурентоспроможності СЕФ, 2007–2014 рр.
Джерело: розроблено автором на основі: [7].

Разом з тим, необхідно взяти до уваги певні обмеження, які ускладнюють використання рейтингу СЕФ у процесі компаративного аналізу
конкуренто-спроможності національних економік. Йдеться про суб'єктивність у виборі вагових коефіцієнтів для розрахунку зведеного індексу
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глобальної конкурентоспроможності та використання не цілком адекватних показників для вимірювання окремих його складових. Як відомо,
рейтинги конкурентоспроможності СЕФ розробляються на основі використання загальнодоступних статистичних даних і результатів опитування керівників компаній. Так, наприклад, у процесі підготовки цьогорічного звіту були опитані понад 14 000 респондентів з 148 держав [7]. За
цих умов виникають проблеми, пов'язані з репрезентативністю вибірки
та заангажованістю опитуваних експертів, думки яких істотно варіюються як за соціальними групами, так і за географічними районами.
Недосконалість зазначеної методики виявляється також у тому, що
країни з різною конкурентоспроможністю економіки можуть перебувати
на однакових стадіях її розвитку, більше того, вони можуть протягом
1–2 років переміщуватися як на вищу стадію, що характеризує посилення їхніх конкурентних переваг, так і на нижчу стадію, що на практиці має
означати їхню деградацію. Наочним прикладом є країни-експортери
сировини та енергоресурсів, у яких за різкого поліпшення умов міжнародної торгівлі спостерігалося швидке підвищення добробуту, не викликане розвитком конкурентних переваг більш високого порядку [8, с.7].
Як відомо, інституційне облаштування національної господарської
системи розпочалася зі створення формальних інституцій ринкової
економіки на основі стратегії запозичень. Емерджентність зазначених
перетворень спричинила інституційну нерівновагу, виникнення ряду
аномальних явищ та дисфункцій, що стало перешкодою на шляху ринкових трансформацій. "Інституційна неадекватність" держави, пов'язана
з відсутністю довгострокової стратегії інституційних змін, прийняттям
рішень під тиском груп впливу, частковим механічним запозиченням
окремих елементів трансформаційних моделей, форсуванням одноразових формальних перетворень без урахування існуючих неформальних обмежень та комплементарності інституцій, призвела до утвердження неефективного інституційного середовища, яке характеризується нездатністю забезпечити чітку структуризацію взаємодій між економічними суб'єктами та мінімізацію трансакційних витрат; дефіцитом довіри, що викликає звуження горизонтів господарського планування економічних суб'єктів, їхню інвестиційну короткозорість; пануванням бюрократичної олігархії, відсутністю реальної демократії, контролю громадян
за урядом; високою корумпованістю, зрощенням держави з тіньовим
бізнесом, інституціоналізацією тіньової економіки, перетворенням її в
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стійкий елемент національної господарської системи, тісно переплетений із легальною господарською діяльністю [9, с.11].
Відтак головною проблемою України в сфері підвищення її глобальної
конкурентоспроможності є недостатній рівень інституційної ефективності
національної економіки. На думку сучасних дослідників, посткомуністичні
інституційні зміни характеризуються надзвичайною складністю і суперечливістю. При цьому практика успішного реформування деяких країн колишнього Радянського Союзу підтверджує, що в умовах постсоціалістичної
модернізації першорядне значення має глибоке реформування роботи
державного апарату. Йдеться про проведення дієвої адміністративної реформи з метою обмеження корупції та подолання надмірної бюрократизації економіки, запровадження конкурсних процедур відбору кадрів на основі їх професійної кваліфікації та репутації, введення системи довгострокових контрактів для найбільш кваліфікованих і досвідчених фахівців, поширення практики конкурентних і безконтактних процедур обслуговування
клієнтів, сучасних методів і технологій державного управління тощо.
Важливим напрямом модернізації національної економіки є розвиток
соціального капіталу, неформальних інституцій колективізму, довіри до
держави, відкритості та толерантності до соціальних інновацій. Йдеться також про створення належних інституційних умов для інноваційної
діяльності, законодавчого забезпечення структурної перебудови економіки, формування нормативно-правового середовища, сприятливого
для розвитку високотехнологічних галузей економіки, інтелектуальної
власності, спрощення процедури створення та діяльності інноваційних
підприємств, запровадження для них податкових пільг, податкових кредитів, прискореної амортизації, цільових грантів та позик тощо.
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КОМПАРАТИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК
Проанализирована специфика компаративного подхода к исследованию глобальной конкурентоспособности национальных экономик по методике, предложенной экспертами Всемирного экономического форума. Обоснована
необходимость повышения институциональной эффективности экономики Украины как приоритетного фактора
роста ее глобальной конкурентоспособности.
Ключевые слова: экономическая компаративистика; конкурентоспособность национальной экономики; индекс
глобальной конкурентоспособности; стадии развития конкурентоспособности национальных экономик.

Hrazhevska Nadiia, PhD, Prof.,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
COMPARATIVE APPROACH TO THE ANALYSIS OF GLOBAL
COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMIES
The article analyses specifics of the modern economic comparative studies that are formed on the basis of alternative
scientific approaches to comparison of economic systems developed within heterodox currents of economic thought, namely,
institutionalism, evolutionary economics and new political economy. It reveals specific features of a comparative analysis of
competitiveness of national economies based on the methodology suggested by World Economic Forum which relates indicators
comparing the level of competitiveness of different countries with three major and two transitional stages of their competitive
advantages. Author deals with restrictions that make it difficult to use the rating of WEF in the comparative analysis of the
competitiveness of national economies. These restrictions include subjectivity in the choice of weighting coefficients to calculate the
composite index of global competitiveness and use of not entirely adequate indicators to measure its individual components.
Author analyses the dynamics of Global Competitiveness Index of Ukraine according to the Global Competitiveness Reports
of the World Economic Forum (2006–2014). The conclusion is justified that the main problem of Ukraine in the field of enhancing
its global competitiveness is insufficient level of institutional efficiency of the national economy. Solving this problem requires deep
reformation of the state apparatus, elimination of corruption, limiting the shadow economy, accumulation of social capital as well as
informal collectivist institutions, enhanced trust in the state, openness and tolerance to social innovation.
Keywords: comparative economic analysis, competitiveness of the national economy, Global Competitiveness Index,
stages of competitive development of national economies.
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ПРІОРИТЕТИ ЗМІЦНЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ
ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У статті досліджено проблематику зміцнення конкурентоспроможності економіки регіонів України як складової політики забезпечення економічної безпеки.
Проаналізовано підсумки розвитку регіонів України у 2013 році. Визначено основні
проблеми, які впливали на конкурентоспроможність регіонів у післякризовому
періоді. Виокремлено загрози економічній безпеці регіонів, які найгостріше проявились протягом 2013 року. Визначено пріоритетні напрями зміцнення конкурентоспроможності регіонів у розрізі економічної і соціальної політики, розвитку
ключових галузей, ринкової інфраструктури, та інфраструктури життєзабезпечення, інвестиційної політики, а також міжрегіонального і міжнародного співробітництва регіонів.
Ключові слова: конкурентоспроможність регіонів, економічна безпека регіонів,
державна регіональна політика, соціально-економічна динаміка регіонів, модернізація структури виробництва, розвиток інфраструктури, державно-приватне партнерство, міжрегіональне співробітництво

Постановка проблеми. Фундамент "безпекового" підходу до регіонального розвитку закладено статтею 132 Конституції України, яка визначає, що "територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності
та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціальноекономічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і
культурних традицій". У цьому зв'язку державна регіональна політика є
невід'ємною складовою частиною політики держави, спрямованої на
організацію території країни відповідно до прийнятої державної стратегії
розвитку. Об'єктивними передумовами регіональної політики виступають структурна неоднорідність простору країни в природногеографічному, ресурсному, економічному, соціальному, етнічному і
політичному аспектах. Подібна неоднорідність змушує будь-який захід
реалізовувати з урахуванням підвищення конкурентоспроможності регі25
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онів, забезпечення їх економічної безпеки, реалізації інтересів і врахування особливостей регіонального розвитку.
Метою статті є визначення пріоритетних напрямів зміцнення конкурентоспроможності регіонів України з огляду на завдання забезпечення
їх економічної безпеки на сучасному етапі.
Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичний каркас проблематики
забезпечення економічної безпеки регіонів сформовано у працях О.Г.
Білоруса, О.С. Власюка, М.І. Долішного, С.М. Злупка, В.І. Чужикова, І.Г.
Єреська та інших. Низка дослідників відзначають наявність тісного зв'язку між категоріями "конкурентоспроможність" та "економічна безпека
регіону". Зокрема, М. Назаров досліджує вплив таких сфер як суспільство, економіка та навколишнє природне середовище на формування
конкурентних переваг регіону [1]. І. Єресько визначає формування висококонкурентоспроможної регіональної економіки як мету стратегічного
планування комплексного розвитку регіону [2, c. 19–25]. Л.Антонюк підкреслює визначальний вплив підвищення конкурентоспроможності регіонів на розвиток економіки країни [3, с. 45-68]. Л. Ковальська пропонує
власну методику оцінки конкурентоспроможності регіону та виокремлює
механізми її підвищення [4].
В. Захарченко та С. Захарченко, досліджуючи український досвід
створення кластерів, показують взаємозв'язок між рівнем кластерізації
та зростанням конкурентоспроможності регіону [5]. Дослідники пропонують такі заходи щодо підвищення конкурентоспроможності регіону:
перепрофілювання компаній та організація нового виробництва, дифузія інновацій (як в самих корпоративних структурах, так і в інноваційному просторі навколо т.зв. "полюсів економічного зростання"), ринкова
самоорганізації господарства на регіональному рівні тощо.
О. Пугачевська та Г. Мациборська проводять аналіз конкурентоспроможності регіонів України в умовах інтенсивної глобалізації світової
економіки [6] (зокрема, науковці досліджують позитивні та негативні
регіональні аспекти євроінтеграційного курсу України).
Л. Антонюк та В. Сацик досліджують виробничу конкурентоспроможність регіонів України [7]. Дослідники, аналізуючи наявні теорії та моделі
оцінювання регіональної конкурентоспроможності, обґрунтовують взаємозв'язок конкурентоспроможності з економічним потенціалом регіонів
(перш за все, виробничим). Також пропонується новий підхід до оціню26

Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1 (28, т.2)

вання виробничої конкурентоспроможності українських регіонів шляхом
емпіричного моделювання їхнього економічного потенціалу за різними
сценаріями соціально-економічного розвитку.
Серед досліджень конкурентоспроможності регіонів України слід
особливо визначити щорічні звіти щодо змін у рейтингу конкурентоспроможності українських регіонів, що презентуються Фондом "Ефективне
управління". Зокрема, у 2013 р. було презентовано "Звіт про конкурентоспроможність України 2013" [8]. Зазначені дослідження рейтингу конкурентоспроможності регіонів проводяться за методологією Всесвітнього Економічного Форуму.
Поряд з цим, потреба подальших досліджень визначається комплексністю поняття "конкурентоспроможність регіонів", що вимагає поєднання завдань розвитку економіки, соціальної сфери, інфраструктури та
інституційного співробітництва.
Слід відзначити, що на фоні негативної економічної динаміки у регіонах вдалося забезпечити стабільність соціальної сфери. Певною мірою
покращились характеристики ринку праці, поступово зменшується заборгованість з виплати заробітної плати тощо. Розширення зайнятості і досить висока дисципліна виплат заробітної плати дозволили забезпечити
зростання доходів місцевих бюджетів, причому найбільше – у регіонах з
меншим рівнем розвитку (Хмельницька – на 11,1 %, Тернопільська – на
10,7 %, Чернівецька – на 14,3 %). Стабільною була ситуація з пенсійними
виплатами, у тому числі завдяки зростанню надходжень та помітному
скороченню заборгованості із внесків до Пенсійного фонду тощо.
2013 рік остаточно закріпив низку суперечностей економічної динаміки, більшість з яких має не лише помітну регіональну специфіку, а й
сформувалась саме на регіональному рівні.
1. Спостерігаються ознаки поглиблення регіональної дезінтеграції
економічного простору України. У післякризовий період втрата мультиплікативного ефекту, який формували регіони-лідери, набула загрозливого характеру. Зміни у структурі власності та прагнення сформувати
замкнені регіональні сировинно-виробничі структури зменшують ринкову мобільність низки галузей, породжуючи ефект "маховика" стагнації
всередині регіону. У підсумку падіння зазнають навіть ті виробництва,
які меншою мірою залежні від кон'юнктури. Як наслідок, регіони"локомотиви" перетворюються на осередки кризи. Про це свідчить, на27
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приклад, те, що за підсумками січня-вересня 2013 р. (вперше за всю
історію спостережень) Дніпропетровська область випередила Донецьку
за обсягом реалізованої продукції промисловості. В цілому спостерігається зменшення протягом останніх трьох років сукупної частки традиційних промислових лідерів (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,
Луганська області) у обсягу реалізованої продукції: з 56,4 % у 2011 р. до
52,7% у 2012 р. і до 50,5 % у 2013 р.
2. Позитивна динаміка, зафіксована у низці регіонів, має здебільшого
епізодичний характер. Так, з початку 2013 року жоден з регіонів не мав
приросту одночасно у всіх ключових сферах реального виробництва
(промисловість, сільське господарство, будівельна діяльність). Що свідчить про відсутність мультиплікативного ефекту зростання окремих секторів навіть в межах одного регіону і навіть у короткостроковому періоді.
3. У післякризовий період наочно проявилась проблема відсутності цілісного внутрішнього ринку як у національному масштабі, так і на рівні
регіону. Намагання промислових регіонів відновити докризові параметри
розвитку за допомогою традиційних сировинно-експортних підходів призвели до посилення географічної концентрації зовнішньої торгівлі і остаточно сформували критичну залежність від зовнішнього ринку. В таких умовах спрямованість галузей саме на внутрішнє споживання могло створити
основу для поступового відновлення стійкого зростання і продовження
змін у структурі економіки. На жаль, достатніх стимулів для розвитку внутрішнього ринку досі не створено, а самі регіональні виробники не демонструють готовності диверсифікувати географію збуту.
Як наслідок, для більшості регіонів приріст промислового виробництва протягом 2010-2013 рр. мав нетривалий характер, і у багатьох випадках пов'язаний зі значним падінням у попередні періоди та низькою
базою порівняння. Зокрема, лише дві області демонструють помітне
промислове зростання протягом трьох останніх років – Вінницька (у січні-вересні, відповідно: 2011 р. – 0,3 %, 2012 р. – 8,5 %, 2013 р. – 13,1 %)
та Кіровоградська (у січні-вересні, відповідно: 2011 р. – 11,2 %, 2012 р. –
8,4 %, 2013 р. – 8,5 %). Промислова динаміка зазначених регіонів криється у специфіці структури виробництва – його основу складають споживчі товари короткострокового використання (Вінницька – 52,5 %, Кіровоградська – 51,5 %) – та пріоритетній орієнтації виробників на внутрішній ринок. Натомість, регіони, які спеціалізуються на виробництві
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товарів проміжного споживання, продовжують скорочення виробництва.
До цієї групи регіонів і належать промислові лідери, для яких частка
товарів проміжного споживання перевищує 40 %.
4. Остаточно закріпилась пріоритетність соціальної спрямованості
управлінських впливів на регіональному рівні. Так, наприклад, у всіх
регіонах забезпечено зростання реальної заробітної плати; більшість з
них (19 регіонів) домоглася скорочення заборгованості з виплати заробітної плати. Проте оскільки це не супроводжується відповідною динамікою виробництва, можна стверджувати, що виконання зобов'язань
перед працівниками відбувається коштом утворення збитків наступних
періодів та скорочення поточних капіталовкладень.
5. Спостерігається посилення "закритості" економіки регіонів в очікуванні подальшого погіршення економічної динаміки. Це проявилось,
зокрема, у показниках бюджетних надходжень. Так, якщо зростання
доходів місцевих бюджетів у січні-вересні забезпечено у всіх областях,
крім Миколаївської, Луганської та Полтавської, то ситуація з відрахуваннями до зведеного бюджету діаметрально протилежна – заборгованість платників зросла з початку року у 22 регіонах, включаючи ті з них,
які демонстрували порівняно вищі темпи розвитку виробництва. Це свідчить про прагнення концентрувати керівні впливи у господарстві регіонів на вирішенні поточних питань і зміцнити місцевий бюджетний ресурс
на противагу активній участі у реалізації завдань модернізації країни.
6. Протягом 2013 р. у регіонах яскраво проявилась вимушена альтернативність напрямів інвестування, оскільки основним джерелом інвестицій залишаються власні кошти підприємств, частка яких досягла
63,9 %. Частка іноземного капіталу у інвестуванні економіки у січнівересні не перевищує 2,5 %. До цього додається загальне скорочення
капітальних інвестицій. Так, збільшення обсягів капітальних вкладень
спостерігалося лише у 9 регіонах, тоді як у січні-вересні 2012 року – у 23
регіонах. Як наслідок, найбільшого падіння з усіх сфер реального виробництва зазнало будівництво, яке водночас є найбільш інвестиційно
залежною сферою.
Погіршується ефективність капітальних інвестицій у промисловий комплекс регіонів. Так, якщо у 2010-2011 рр. на 1 гривню інвестицій у промисловість сукупно припадало 14,6 грн. реалізованої продукції, то у 2012–
2013 рр. цей умовний показник віддачі скоротився до 11,6 грн. У цьому
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контексті показовим є приклад Донецької області, де нарощення інвестицій у промисловість, яке тривало три роки поспіль, супроводжується зменшенням виробництва. Це свідчить про неефективну структуру інвестування та здатне спричинити подальше скорочення капіталовкладень.
7. Змінюється характер міжрегіональних диспропорцій соціальноекономічного розвитку. З одного боку, розриви за ключовими показниками не збільшуються (як це було характерно для періодів динамічного
зростання економіки регіонів) і мають переважно природу "різниці потенціалів". З іншого боку, все більше проявляються диспропорції темпів
розвитку, а подекуди – і різноспрямованість економічної динаміки. Проте навіть за таких умов згладжування розривів відбувається скоріше за
рахунок падіння у регіонах-лідерах, ніж завдяки випереджаючому зростанню групи регіонів з середнім чи нижче середнього рівнем розвитку.
Так, попри те, що у січні-вересні 8 регіонів продемонстрували приріст
промислового виробництва, внесок жодного з них у загальний обсяг
реалізованої продукції не перевищує 2 %. Сукупно на ці 8 регіонів припадає 11 % обсягу реалізованої промислової продукції у зазначений
період. Для порівняння: сама лише Дніпропетровська область, яка зменшила промислове виробництво на 2,1 %, формує понад 18 % загального обсягу реалізованої продукції промисловості.
В таких умовах все більш очевидною є потреба докорінної зміни парадигми державної підтримки розвитку регіонів. Важелі державного стимулювання регіонального розвитку поки що не дали помітного ефекту.
Частина з них – угоди щодо регіонального розвитку – з самого початку не
мали інвестиційного характеру і не були, до того ж, повністю фінансово
забезпечені. Найновіші інструменти підтримки розвитку регіонів – Національні проекти та Державний фонд регіонального розвитку – перебувають на початкових етапах застосування і також досі не сприяють формуванню "точок зростання".
Пріоритетними напрямами зміцнення конкурентоспроможності з
огляду на необхідність забезпечення економічної безпеки регіонів на
сучасному етапі є наступні.
1. Стабілізація економіки і соціальної сфери:
 сприяння модернізації та реконструкції промислових потужностей, впровадження інноваційних, науково-технічних розробок і заходів
щодо енергозбереження;
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 підвищення конкурентоспроможності агропромислового виробництва шляхом збільшення обсягів капітальних інвестицій, подальше
поширення форм державно-приватного партнерства у агросекторі;
 формування конкурентоспроможних регіональних продовольчих
ринків шляхом розвитку харчопереробних підприємств;
 подальша робота зі створення цілісної і ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу у регіонах шляхом реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, що сприятиме вирішенню ключових проблем ведення бізнесу та покращенню ресурсного,
інформаційного і фінансово-кредитного забезпечення підприємців;
 розширення міжрегіональної співпраці та посилення інвестиційної складової співпраці.
2. Розвиток і диверсифікація аграрного та агропромислового виробництва:
 підтримка практики соціального партнерства з аграрним бізнесом для залучення позабюджетних коштів у реалізацію програм розвитку культурно-освітніх послуг, розбудови інженерних мереж енерго- і газопостачання, транспортних та інформаційних комунікацій у сільській
місцевості тощо;
 створення бази інвестиційних проектів для залучення нових технологій виробництва з метою підвищення продуктивності, у першу чергу
фермерських господарств регіонів;
 спрощення доступу товаровиробників сільськогосподарської
продукції до програм державної підтримки аграріїв;
 запровадження стимулюючих заходів для фермерських господарств регіонів, які впроваджують екологічно чисті технології виробництва аграрної продукції, проводять модернізацію існуючих зрошувальних
та осушувальних систем;
 налагодження тісної співпраці виробників сільськогосподарської
продукції, представників науково-дослідних установ, регіонального машинобудівного комплексу для визначення існуючих можливостей удосконалення систем меліорації з впровадженням водо- та енергозберігаючих технологій;
 збільшення зайнятості молоді на селі через співпрацю центрів
зайнятості і роботодавців з райдержадміністраціями, сільськими та селищними радами щодо сприяння створенню нових робочих місць.
3. Розвиток інфраструктури та наближення її якості до стандартів ЄС:
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 сприяння розвитку транспортно-транзитного сполучення;
 стимулювання використання місцевих альтернативних джерел енергії;
 впровадження сучасних енергоощадних технології у виробництві
та ЖКГ;
 сприяння розширенню контактів між мешканцями прикордонних
територій.
4. Поширення ідей державно-приватного партнерства за європейським зразком:
 створення координаційних органів з представників держави, бізнесу та громадянського суспільства для моніторингу успішності реалізації проектів державно-приватного партнерства та надання допомоги у
цьому напрямі;
 розробка комплексу організаційно-інституційних та економічних
механізмів стимулювання розвитку державно-приватного партнерства;
 залучення до розробки проектів державно-приватного партнерства організацій громадянського суспільства, представників засобів масової інформації та активних мешканців;
 розробка заходів з підвищення кваліфікації та мотивації працівників
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
що займаються реалізацією проектів державно-приватного партнерства;
 проведення інформаційної кампанії серед представників бізнесу
щодо інформування про переваги державно-приватного партнерства та
створення позитивного іміджу держави як надійного партнера.
5. Активізація співпраці у рамках єврорегіонів як чинник зростання
конкурентоспроможності:
 розвиток транспортної інфраструктури у напрямі активізації транзитних можливостей як у межах єврорегіонів, так і щодо розширення
міжнародного сполучення;
 облаштування прикордонних митно-пропускних пунктів з метою
спрощення процедури перетину кордону для мешканців прикордонних
територій та покращення збуту продукції в межах єврорегіонів;
 поглиблення міжрегіональної співпраці, спрощення збуту продукції через створення єдиного спільного ринку учасників єврорегіонів, посилення кооперації і тим самим поєднання зусиль у конкурентній боротьбі за міжнародні ринки збуту продукції;
 забезпечення продовольчої безпеки через налагодження аграрної кооперації в рамках єврорегіонів;
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 покращення екологічного стану територій єврорегіонів за рахунок
залучення до проектів екологічних "зелених" інвестицій.
Висновки. Підсумки соціально-економічного розвитку регіонів України у січні-вересні 2013 р. засвідчили поглиблення негативних тенденцій,
які сформувались у попередньому році. Найбільшого падіння зазнали
такі галузі як будівництво та промисловість, причому найвідчутніше падіння було характерне для розвинених регіонів. Триває скорочення обсягів зовнішньої торгівлі; зменшення експорту товарів спостерігається у
всіх ключових експортерах (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька,
Луганська області): на 3,3 %, 14,2 %, 12,4 % та 16,8 % відповідно.
Водночас, позитивна динаміка зафіксована у сферах і галузях, які
меншою мірою залежні від кон'юнктури світових ринків:
 зростання обсягу сільськогосподарського виробництва досягнуто
у 19 регіонах;
 у всіх регіонах відбулось збільшення обороту роздрібної торгівлі,
хоча приріст був і нижчим за показники відповідного періоду 2012 р.;
 зростання реальної заробітної плати також мало місце у всіх регіонах (від 6,9 % у Івано-Франківській і 7,1 % у Донецькій до 11,9 % у
Волинській областях).
Аби досягнуті позитивні зрушення змогли отримали довгостроковий
ефект, має бути сформовано концентровані економічні впливи системного характеру. Водночас, викликає занепокоєння дещо "штучна" природа динаміки соціальних показників у регіонах, оскільки реальний економічний фундамент для цього здебільшого відсутній, а подальше збільшення бюджетного навантаження з метою підтримки соціальної стабільності неможливе через значну очікувану обмеженість централізованого ресурсу держави.
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КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЙ
НА ГЛОБАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ РИНКАХ
У статті досліджуються причини виникнення та умови існування глобальних
конкурентних відносин у сучасній економіці. Здійснено аналіз існуючих визначень
глобального галузевого ринку та глобальних компаній, надано їх характеристику
та відмінності від багатонаціональних для з'ясування особливостей формування
конкурентних стратегій компаній в умовах глобалізації ринкових відносин.
Ключові слова: глобальні конкурентні відносини; глобальний галузевий ринок; глобальні компанії; багатонаціональні компанії; глобальні конкурентні стратегії компаній.

Для сучасної світової економіки характерним є інтернаціоналізація господарського життя у формі інтеграції – об'єднання ринків, виробництв
окремих країн у зону вільної торгівлі та підприємництва, що створює передумови транснаціоналізації, тобто взаємопереплетіння економік різних
країн внаслідок створення транснаціонального капіталу, який функціонує
на всіх національних сегментах галузевих ринків, і, врешті решт, до вищої
форми інтернаціоналізації – формування глобальних ринків.
В. Базилевич надав характеристику головних мегатрендів сучасного
економічного розвитку, а саме: глобалізація, фінансиалізація, інформатизація, інтелектуалізація, соціалізація [1].
Т. Левітт визначив, що глибокі зміни в технології, зокрема комунікаціях, інформації, а також формування єдиних споживчих переваг у більшості країн світу, незважаючи на культурні розбіжності, призводять до
появи глобальних ринків стандартизованих споживчих товарів, внаслідок чого компанії змушені змінювати стратегію діяльності із транснаціональної на глобальну [2].
Проблемам економічної глобалізації присвячені роботи відомих зарубіжних та вітчизняних науковців, таких як О. Білорус, В. Базилевич,
І. Бураковський, А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Гражевська, М. Кастельс,
В. Паньков, А. Філіпенко, А. Чухно, Ю. Яковець та інших. Першим проаналізував економічну глобалізацію як суто ринковий феномен
Т. Левітт, опублікувавши у 1983 р. роботу "Глобалізація ринків". Найбільш широко надав характеристику глобальним ринкам та напрямам
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підвищення конкурентноздатності національних економік в умовах глобалізації М. Портер. Особливості функціонування глобальних ринків
стали основою для аналізу стратегічних концепцій діяльності фірм у
менеджменті, зокрема у роботах Г. Гольдштейна, А. Інкпена,
О. Каніщенко, Д.-Н. Ласку, К. Рамасвані, А. Старостіної, П. Уолтерса,
А. Тичинського, Б. Тойна та інших.
У багатьох вищезазначених роботах визначається, що запорукою
успішної діяльності компаній на глобальних ринках є глобальна стратегія конкурентної боротьби.
Метою роботи є характеристика глобальних конкурентних відносин
на галузевих ринках для визначення особливості стратегії діяльності
компанії за таких умов.
Об'єктивні основи розвитку глобалізаційних процесів, на нашу думку,
були закладені товарно-грошовими відносинами, інтернаціоналізація
яких призводить до формування глобальних галузевих ринків. Протягом
століть можна спостерігати суперечливі тенденції відособлення економічних суб'єктів та їх поєднання в єдиний ринок. Суспільний поділ праці,
процеси спеціалізації та відокремлення товаровиробників приводять до
формування ринкових відносин, де конкуренція є стимулом до постійного розширення географічних меж ринків, оскільки зростання обсягів виробництва та капіталу стимулюють пошук нових ринків збуту з метою
отримання прибутків. Спочатку ринок вийшов за межі міста та отримав
регіональне значення, далі ринкові відносини охопили національний
рівень, потім національні ринки стають лише сегментами світових, а
сьогодні, внаслідок процесів інтернаціоналізації економіки, компанії
сприймають весь світ як єдиний ринок. Рівні глобалізації відображають
фактично еволюцію розвитку ринкових відносин: окремих компаній, галузевих ринків, окремих країн та світовий.
У роботі "Глобалізація ринків" Т. Левітт визначає, наступні причини
глобалізації конкурентних відносин та зміни стратегій діяльності із транснаціональної на глобальну:
 глибокі трансформації в технології, зокрема комунікаціях, інформації;
 формування єдиних споживчих переваг у більшості країн світу,
незважаючи на культурні розбіжності;
 стандартизація споживчих товарів;
 виникнення глобальних галузей та ринків [2].
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У 1987 р. до схожих результатів дійшов і К. Омає виділив наступні
причини глобалізації конкурентних відносин, характеризуючи ринки індустріальних країн Європи, Північної Америки та Японії (так званої Триади):
 з боку споживачів за рахунок зростаючої схожості їх потреб та
бажань, з одного боку, та внаслідок розвитку комунікацій, засобів транспорту та туризму, з іншого, формується все більш однорідний ринок
потенційних "всесвітніх товарів", що є привабливим для фірм внаслідок
додатного ефекту масштабу у виробництві, рекламі тощо;
 на ринках з'являються транснаціональні сегменти споживачів, які
є привабливими для міжнародних фірм;
 швидке розповсюдження технічного прогресу призводить до необхідності продавати нові товари одночасно на всіх ринках, оскільки
домінуючи позиції на одному з них можуть отримати конкуренти, внаслідок створення аналогічного товару;
 лише масштаб глобального світового ринку може забезпечити
зменшення високих витрат на виробництво товару [3, с. 10–4].
У роботі "Стратегія конкуренції" М. Портер визначає тенденції та зовнішні чинники глобалізації конкуренції. Тенденції, які відіграють важливе значення для конкуренції в глобальних галузях, наступні:
 стирання відмінностей між країнами у таких сферах як рівень доходів, вартість факторів виробництва, енергоносії, методи маркетингу,
канали розподілу, що частково відбувається за рахунок агресивної політики багатонаціональних компаній, які поширюють свою методику у світі;
 агресивна промислова політика з метою стимулювання виробництва у певних секторах економіки та ліквідація менш бажаних видів діяльності; визнання та протекція найважливіших активів з боку держави;
 вільне переміщення технологій; виникнення нових великомасштабних ринків;
 спадні витрати на перевезення та складування; раціоналізацію
або зміни в каналах розподілу;
 конкуренція з боку фірм нових індустріальних країн.
До зовнішніх чинників глобалізації М. Портер відносить:
 зростаючу економію за рахунок масштабів виробництва;
 зміни вартості факторів виробництва;
 послаблення відмінностей між економічними та соціальними умовами різних країн;
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 послаблення обмежень з боку уряду, зокрема скасування квот,
тарифів, сприяння у міжнародному співробітництву на технічній основі
тощо [4, с. 292–301].
Прикладом глобальної конкуренції може бути конкуренція між компаніями Coca-Cola та PepsiCo, Ford та Toyota, Boeing та Airbus по всьому світу, якщо на ринку з'являється одна компанія, обов'язково на ринок
входить й інша.
Таким чином, на формування та розвиток глобальних галузевих ринків впливають наступні чинники:
1. Технологічні зміни у функціонуванні галузей:
 розвиток інформаційних технологій на основі мікроелектроніки та
телекомунікацій;
 різке зменшення витрат на переробку, зберігання та передачу
інформації;
 розширення можливостей використання мікроелектроніки у різних
виробах та системах, зокрема автомобілях, медичній техніці, побутовій
та промисловій апаратурі, телекомунікаціях.
2. Економічні переваги розширення меж ринків.
 додатній ефект масштабу у виробництві, збуті, рекламі тощо;
 необхідність продавати нові товари одночасно на всіх ринках внаслідок можливості швидкого створення товарів-аналогів з боку конкурентів;
 стирання відмінностей між країнами у таких сферах як рівень доходів, вартість факторів виробництва, енергоносії, методи маркетингу,
канали розподілу;
 створення нових засобів транспортування товарів та зменшення
трансакційних витрат;
 збільшення обсягів виробництва за рахунок дії ефекту від масштабу та пошук ринків збуту цих товарів.
3. Зміни у смаках та уподобаннях споживачів.
 схожість у перевагах споживачів по всьому світі, що призводить
до стандартизації продукції на ринках;
 формування транснаціональних сегментів споживачів;
 досконала інформованість про товари, що створюються по всьому світі за рахунок реклами через Інтернет;
 зменшення витрат, у тому числі й у часі, на пересування між країнами та континентами;
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 жорсткий вплив реклами на створення стандартизованого попиту
у всьому світі.
4. Зовнішні чинники.
 зменшення відмінностей між економічними та соціальними умовами різних країн;
 лібералізація доступу іноземних компаній на ринки;
 зняття бар'єрів доступу на ринки з боку держави тощо.
Розвиток конкурентних відносин у глобальному масштабі відбувається на глобальних ринках між підприємствами глобальних галузей.
Т. Левітт визначив, що ознаками глобальних ринків є, по-перше,
глобалізація многонаціональних компаній внаслідок зміни стратегії діяльності, по-друге, продаж стандартизованих та високотехнологічних
продуктів по всьому світу [2].
М. Портер у роботі "Стратегія конкуренції" пише про те, що глобальна галузь – це та, в якій стратегічні позиції конкурентів на основних
географічних чи національних ринках залежать від їх позицій на інших
ринках [4, с. 280].
А. Інкпен та К. Рамасвані визначили характеристики глобальних та
мультилокальних галузевих ринків (табл. 1) [5, с. 15–17].
До ознак глобальної галузі, таким чином, належать: глобальний кадровий резерв, транскордонні команди, глобальні канали зв'язку.
Яскравою ознакою сучасного глобального ринку є також існування
мереж, як з боку споживачів, так і виробників. М. Кастельс характеризує
сучасну економіку як інформаційну та глобальну, обумовлену появою
глобальної взаємопов'язаної мережі [6]. Глобальна, тому що головні види
діяльності та їхні складові організовуються у глобальному масштабі безпосередньо або з використанням розгалуженої мережі, що пов'язує економічних агентів. Таким чином, головною тенденцією світового розвитку є
формування глобальної мережевої економіки, що заснована на інформації та знаннях. Її визначають як середовище, в якому будь-яка компанія чи
індивід, що знаходяться в будь-якій точці економічної системи, можуть
легко та з мінімальними затратами контактувати з будь-якою іншою компанією чи просто індивідом з приводу спільної праці, торгівлі, для обміну
ідеями та ноу-хау чи для задоволення [7, с.264–265].
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Т аб ли ця 1
Характеристики глобальних та мультилокальних галузевих ринків
Ознака

Галузеві ринки
мультилокальні

глобальні

Продукція
продається
Компанії
обслуговують

на міжнародних ринках

на міжнародних ринках

переважно країну або
регіональних споживачів

покупців по всьому світу

Підрозділи
компаній

мають високий ступінь автономності у багатьох країнах

Конкуренти
Конкуренті
відносини
Стратегічна
позиція компанії
на одному ринку
Штаб-квартира
компанії
Ланцюги
створення
вартості
Закупівля
ресурсів

Формування
переваг компанії

не обов'язково представлені
на всіх крупних ринках
існують між суб'єктами двох
країн або на регіональному рівні

мають високий ступінь автономності у всіх країнах, підрозділи
створюються на ринках базування крупних конкурентів
одні й ті й самі фірми на всіх
великих ринках
проявляються у глобальному
масштабі

не впливає на її позиції на
інших ринках

фундаментально впливає на
позицію на інших ринках

прив'язана до країни
базування

не залежить
від країни базування,

формуються у межах країни,
де компанія створена

формуютьсяь в оптимальних
місцях розташування

на регіональному рівні

по всьому світу

у межах країни або
на регіональному рівні

комбінування переваг, що
створені на локальних ринках,
з тими, які є результатом міжнародної співпраці (економія
на масштабі та репутація
бренду, що передається),
провідні компанії створюють
однаковий тип переваг на всіх
ринках (компанії з перевагами
у країні А мають такі самі переваги у країнах В, С та інш.)

Джерело: складено автором на основі [5, с. 15–17].

Таким чином, на основі мережевого розповсюдження інформації та
знань, розвитку процесів інтернаціоналізації господарського життя, новий характер набуває система глобальних ринкових відносин між еко41
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номічними суб'єктами. Формується цілісна система глобального ринку,
змінюючи форми та методи конкуренції між фірмами.
На нашу думку, мережі в економічній системі на будь-якому рівні –
це сукупність взаємозв'язків та взаємовідносин між суб'єктами, які входять до мережі, що спрямовані на виконання певних цільових завдань
на рівноправних засадах.
Кількість учасників мережі буде тим більшим, чим більшою є додатна
віддача від приєднання до мережі. Фактором, що поєднує суб'єкти у мережі, є їхня сумісність. Коли суб'єкт оцінює результати діяльності вище, за
умови, що він є учасником мережі, має місце мережева сумісність (у німецькомовних країнах мережевий ефект або ефект мережевої вигоди).
Мережі є стійкими та ефективними за рахунок: стійкості інформаційних зв'язків; узгодженості дій учасників мережі; наявності та виконання
внутрішньомережевих стандартів; довіри між учасниками мережі.
На мережевих ринках існують додатні зовнішні ефекти у:
 мережі споживачів: чим більша кількість користувачів є в "мережі", тим більшу корисність одержує споживач від використання продукту; тому "цінність" продукту для покупця залежить не тільки від самого
продукту, але й від розміру мережі користувачів;
 мережі доповнюючих продуктів: чим більше кількість продуктів,
що доповнюють один одного, і послуг, тим більшу користь (цінність)
споживач отримує з самого продукту;
 мережі виробників: споживачі будуть купляти продукцію у тих компаній, які мають більш розгалужену є інфраструктура продажу товару.
Фактором, що поєднує товари у мережі, є їхня сумісність. Коли споживач оцінює товар вище за умови, що він є сумісним з товарами інших
споживачів, має місце мережева зовнішня сумісність (у німецькомовних
країнах мережевим ефектом або ефектом мережевої вигоди). М. Кац та
К. Шапіро виділяють два головних способи досягнення сумісності: поперше, прийняття галузевого стандарту, коли для досягнення сумісності
продукції декілька фірм повинні діяти спільно; по-друге, на основі створення адаптерів (пристроїв сполучення), коли конкретна фірма в односторонньому порядку робить свій товар сумісним із товаром іншої фірми
або групи фірм [8, с. 522–523]. Таким чином, на основі властивостей
товарів, що продаються у мережі, економісти визначають об'єктивну
тенденцію до стандартизації продукції, що буде реалізовуватися фірмами на ринках, яка призводить до їх глобалізації.
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Проте не кожен ринок, який є мережевим буде глобальним. Необхідною умовою є наявність на ринку глобальних компаній, а також тих
ознак, які були зазначені вище.
На нашу думку, глобальний ринок – ринок, на якому продається стандартизований продукт певного виду діяльності в межах єдиного світогосподарського простору на основі мережевої організації виробництва й
обміну товарами, а стратегічні позиції глобальних компаній-конкурентів
на основних географічних чи національних ринках залежать від їх позицій на інших ринках.
Одним із перших поділяти фірми на багатонаціональні (транснаціональні) та мультилокальні запропонував М. Портер [9, с. 361–362]. Відмінності між ними наведені у табл. 2.
Сьогодні багатонаціональні компанії отримали назву глобальних.
Так, наприклад, компанія ConocoPhillips була створена шляхом злиття
компаний Conoco (заснована у 1875 р. під назвою Continental Oil &
Transportation) та Phillips Petroleum (заснована у 1905 р.). Основними
напрямами глобальної діяльності компанії є: розвідка нафтових родовищ і видобуток нафти; перегонка нафти, маркетинг, постачання та
транспортування нафтопродуктів; видобуток природного газу, його переробка і маркетинг; виробництво хімікатів і пластиків, а також їх маркетинг; продаж запатентованих технологічних процесів в області глибокої
переробки нафти.
Т аб ли ця 2
Характеристики мультилокальних
та багатонаціональних компаній за М.Портером
Ознака

Компанії
мультилокальна

Багатонаціональна

Ринок, який
обслуговує

мультилокальний

Стратегія
компанії

різні стратегії для зарубіжних
ринків

Конкуренція

між компаніями на окремих
національних ринках

глобальний
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є централізованою, а різні аспекти
оперативної інформації – децентралізованими або централізованими в
залежності від ситуації
розгортається між всесвітньою системою виробничих і збутових ресурсів
різних мультинаціональних компаній
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Закінчення табл. 2
можуть спеціалізуватися на виробфункціонують як стратегічно
ництві лише певної частини асортинезалежні підрозділи, операФіліали
менту товарів, обмінюючись з іншитивна діяльність яких є автокомпаній
ми підрозділами системи
номною
координують фінансові інструменти управління, мармає інтернаціональний характер,
кетингову політику, можуть
рушійною силою діяльності органіШтабцентралізувати частину наузації та все частіше виходять за
квартири
ково-дослідних робіт, розромежі традиційних функцій: предстакомпаній
бок, конструювання, виробвництва, управління та координації.
ництво окремих комплектуючих виробів
Джерело: складено автором на основі [9, с. 361–362]

Інтенсивна глобальна конкуренція стає основою для виникнення міжнародних стратегічних альянсів (МСА), серед яких альянси горизонтального, вертикального типів, альянси по дистрибуції, родинні диверсифіковані альянси, перспективні диверсифіковані альянси. Родинні диверсифіковані альянси створюються, по-перше, з організаціями, які виробляють товари - доповнювачи, наприклад, угоди між крупними авіалініями, що обслуговують далекі маршрути, з більш дрібними перевізниками, які обслуговують короткі регіональні маршрути, по-друге, з компаніями, що виготовляють товари – замінники, наприклад, між фірмами,
які забезпечують стаціонарний зв'язок та операторами мобільного зв'язку для збільшення місткості їх мережі. Перспективні диверсифіковані
альянси створюються з організаціями, які займаються не пов'язаними
видами діяльності, між якими потенційно можливим є (або вже відбувається) розмиття меж, як правило, внаслідок інновацій. Це сприяє обміну
технологіями та управлінським досвідом. Наприклад, компанії Microsoft,
Sega (виробник відеоігор), Dream Walks SKG (виробництво фільмів),
створили альянси з метою доступу до інформаційних технологій та виходом на ринок розважальних послуг.
Останнім часом все більш розповсюдженим стає створення міжнародних альянсових мереж (МАМ) – об'єднання більше, ніж двох компаній,
які працюють у різних країнах, пов'язаних між собою формальними та
неформальними угодами про співпрацю. Вони також мають назву "багатофірмові альянси" або "кластери" [10] і в кінці 1980-х рр. формувалися
на ринку розважальних послуг та мультимедіа. На початку ХХ ст. такі со44
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юзи є звичними у високотехнологічних галузях, зокрема, авіабудуванні,
виробництві комп'ютерів та програмного забезпечення тощо.
Відмінності між стратегіями глобальних та мультилокальних компаній надані у табл. 3.
Глобальна стратегія ефективна, коли відмінності між країнами невеликі і конкуренція носить глобальний характер. Вона має переваги з
точки зору про ефекту масштабу, зниження витрат, координація діяльності, швидкості розробки продукту.
Сьогодні компанії повинні бути глобальними, щоб залишатися конкурентоспроможними.
Проте багато глобальних ринків ще формуються й тому компанії функціонують в умовах локальних тенденції, таких як місцеві смаки, звички
споживачів, державні та регулюючі органи, які очікують, що фірма буде
мати здібності до локального реагування та адаптації, та глобальних,
таких як ефекти масштабу, одноманітний споживчий попит, всесвітня
конкуренція, однорідність товарів, що потребує глобальної інтеграції та
стандартизації.
Т аб ли ця 3
Характеристика стратегій багатонаціональної та глобальної компанії
Компанії
Сфери
застосування
Стратегія
бізнесу
Стратегія
виробництва
продукції

Виробнича
стратегія

Багатонаціональні
Цільові країни та райони
торгівлі
У відповідності до умов
кожної країни, невелика
координація за терміном
або повна її відсутність

Глобальні
Широке охоплення країн, які є найважливішими ринками збуту продукції

Продукція орієнтована на
місцевий попит

Стандартизована продукцію на ринках
всіх країн

Розміщення заводів у
різних країнах

Розміщення заводів для отримання
конкурентних переваг на глобальних
ринках: у країнах, що мають низькі
витрати на ресурси, забезпечують мінімізацію транспортних витрат, близько
до головних ринків або використання
невеликої кількості великих заводів для
отримання економії на масштабі
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Єдина базова стратегія по всьому
світу, невелике пристосування до
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Закінчення табл. 3
Джерела
постачання
Перевага надається місПостачальники з усіх країн світу з
сировини та
цевим постачальникам
метою мінімізації витрат
Компонентів
Прийняття
Децентралізовано
Централізовано
рішень
Джерело: розроблено автором на основі [11]

Кожна з цих величин може розглядатися як сильна або слабка. Відповідно створюються чотири типи зовнішнього середовища, в якому
може опинитися компанія.
1. Глобальне середовище, коли сили глобальної інтеграції потужні,
а потреба у локальному реагуванні є невеликою. Від компанії на таких
ринках потребується структурна єдність. Така ситуація притаманна ринкам високотехнологічних товарів, де локальні сили не існують або не
мають істотного впливу.
2. У багатонаціональному (або багаторегіональному) середовищі
сильними є локальні сили, а глобальні – слабкими. Головним фактором
успіху на ринку такого типу є адаптація до місцевих умов, тому компанії
у кожному новому середовищі обирають новий тип поведінки. До цієї
категорії відносяться більшість ринків продуктів харчування, де смаки
споживачів та кулінарні традиції є важливими факторами, що визначають переваги та поведінку споживачів.
3. У міжнародному середовищі слабкими є як локальні, так і глобальні сили. До такого середовища відноситься, наприклад, ринок цементу. З одного боку, дана продукція є високо стандартизованою як у виробництві, так і в розподілі, що зменшує потребу у локальному реагуванні,
проте собівартість його виробництва та транспортні витрати роблять
недоцільною глобальну інтеграцію.
4. Транснаціональне середовище характеризується сильним впливом локальних і глобальних сил. Діяльність фірми у даній ситуації потребує стандартизації та централізації, але при цьому реагування на
локальні ситуації. Наприклад, виробництво вантажівок компанії Volvo,
Volvo Truck, які розроблялися для світового ринку, але за необхідністю у
конструкції роблять незначні зміни, оскільки післяпродажне обслуговування здійснюють місцеві дилери [12].
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Як вже зазначалося, на глобальних ринках продається стандартизована продукція. Проте існують певні суперечності щодо гіпотези всезагальної гомогенізації та стандартизації на глобальних ринках. Зокрема,
Ж.-Ж. Ламбен наводить аргументи, які, навпаки, сприяють кастомізації,
тобто задоволенню специфічних потреб різних ринків [16, с. 88–89]. Поперше, незважаючи на те, що гомогенізація потреб дійсно відбувається,
мова йде про лише про "сегменти" споживачів із однаковими очікуваннями, які існують у всіх країнах. Паралельно з цими "всесвітніми" тенденціями спостерігається персоніфікація споживання, внаслідок чого виникають більш різнорідні сегменти, які до того ж істотно відрізняються
за рахунок різних культурних та регіональних цінностей у кожній країні.
По-друге, багато товарів, які визнані по всьому світу, наприклад, сумки
"Louis Vuitton", фотоапарати "Cannon", користуються комерційним успіхом, однак не є дешевими. По-третє, не зовсім є вірним твердження, що
виникнення ефекту масштабу пов'язане із глобальною стандартизацією,
оскільки використання гнучких виробничих систем, що припускають
миттєву зміну послідовних операцій та глибоку спеціалізацію, дозволяє
використовувати переваги стандартизації та одночасно задовольняти
індивідуальні потреби замовників. По-четверте, неузгодженість технічних умов та стандартів, які діють у різних країнах, змушує фірми виробляти багато варіацій одного й того ж самого товару.
Таким чином, проблема для глобальних компаній полягає в можливості узгодити стандартизацію та кастомізацію товарів, концентруючись
на схожих характеристиках ринків, яких, скоріше за все, буде ставати
все більше, проте враховувати відмінності у культурі, цінностях та перевагах споживачів. У більшості випадків сьогодні, на наш погляд, це
пов'язано з тим, що глобальні ринки все ще формуються, проте ця тенденція буде спостерігатися ще достатньо тривалий час.
Глобальний ринок – ринок, на якому продається стандартизований
продукт певного виду діяльності в межах єдиного світогосподарського
простору на основі мережевої організації виробництва й обміну товарами,
а стратегічні позиції глобальних компаній-конкурентів на основних географічних чи національних ринках залежать від їх позицій на інших ринках.
Не кожен ринок, який є мережевим буде глобальним. Необхідною
умовою є наявність на ринку глобальних компаній, а також сукупності
ознак, які були зазначені вище.
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Глобальна компанія – це компанія, для якої конкуренція розгортається між всесвітньою системою виробничих і збутових ресурсів різних
глобальних компаній; стратегія компанії є централізованою, а різні аспекти оперативної інформації – децентралізованими або централізованими в залежності від ситуації.
Стратегія глобальної компанії охоплює широке коло країн, які є найважливішими ринками збуту продукції; спрямована на виробництво стандартизованої продукції на ринках всіх країн одночасно; виробнича
стратегія спрямована на розміщення заводів для отримання конкурентних переваг на глобальних ринках: у країнах, що мають низькі витрати
на ресурси, забезпечують мінімізацію транспортних витрат, близько до
головних ринків або використання невеликої кількості великих заводів
для отримання економії на масштабі.
Глобальні компанії функціонують у середовищах, які охоплюють як
глобальні, так і локальні сили. Проявом цього є кастомізація, тобто задоволенню специфічних потреб різних ринків, що необхідно враховувати у діяльності організацій.
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КОНКУРЕНТННЫЕ СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ
НА ГЛОБАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ
В статье исследуются причины возникновения и условия существования глобальных конкурентных отношений в современной экономике. Проанализированы определения глобального отраслевого рынка и глобальной компании, представлена их характеристика и отличия от многонациональных. Показаны особенности формирования
конкурентных стратегий компаний в условиях глобализации.
Ключевые слова: глобальные конкурентные отношения; глобальный отраслевой рынок; глобальные компании; многонациональные компании; глобальные конкурентные стратегии компаний.
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COMPETITIVE STRATEGY FOR COMPANIES
ON THE GLOBAL INDUSTRY MARKET
In the article are being investigated causes and conditions for the existence of the global competition in the modern
economy. The existing definitions of the global market and industry have been analyzed and highlighted the influencing factors on
the formation and development of the global industrial markets, including: technological changes in the functioning of industries,
the economic benefits of expanding the boundaries of markets, changes in consumer tastes and preferences, reducing differences
between the economic and social conditions of different countries, the access liberalization for foreign companies on the domestic
market. The characteristic of global companies and their differences from multinational have been outlined based on various
attributes. Competitive strategies of global companies have been defined for the business, the nature of products, production
strategies, sources and decision-making. The contradictions of these strategies have been analyzed based on globalization and
customization and types of environment companies.
Keywords: global competitive relationship; global industry market; global companies, multinational companies; global
competitive strategies of companies.
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КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У статті проаналізовано окремі шляхи удосконалення системи корпоративного управління в Україні виходячи із евроінтеграційних процесів
Ключові слова: корпоративне управління, механізми корпоративного управління, кодекс корпоративного управління, євроінтеграція

Входження України до ЄС потребує додаткового формування адекватних та дієвих механізмів корпоративного управління. Особливо необхідно
вирішити проблеми інтеграції корпоративної соціальної відповідальності у
структури корпоративного управління вітчизняних акціонерних товариств.
За таких умов, західні ринки капіталу будуть сприяти забезпеченню зростанню акціонерного капіталу компаній та економіки країни.
Існуюча в Україні практика масового порушення прав міноритарних
акціонерів, а в останні роки також і мажоритарних акціонерів в ході
проведення загальних зборів акціонерів, додаткової емісії акцій з метою розмивання статутного капіталу, порушення корпоративних угод у
процесах злиття та поглинання та корпоративної реструктуризації повинна бути заборонена на теренах України. Адже це практично в
останні роки зупинило інвестиційний процес зростання акціонерного
капіталу, особливо держави.
Виходячи з цього, метою даної статті є дослідження останніх тенденцій
розвитку корпоративного управління та визначення окремих шляхів
адаптації вітчизняної системи корпоративного управління до вимог ЄС.
Дослідження останніх наукових публікацій засвідчує, що в Україні в
останні два роки точиться дискусія на рівні експертів щодо введення положень дотримання балансу інтересів при запровадженні механізмів
витіснення міноритарних акціонерів, які існують у більшості країн ЄС. Так,
у ЄС ще у 2004 році було прийнято Директиву щодо вирішення цієї проблеми в ході поглинання. Право витіснення міноритарних акціонерів
(squeeze‑out) дозволяє вимагати від мажоритарного акціонера викупу
акцій за справедливою ринковою ціною (sell‑out). Детально проаналі51
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зовано зазначена процедура у чисельних дослідженнях експертів Центру
комерційного права [1, с. 13–17]. У Верховній раді України зареєстровано
відповідний проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в
акціонерних товариствах" №3441 від 17.10. 2013 р., яким передбачено
врегулювання зазначеного питання [2].
Крім того, забезпечення процесу ефективної євроінтеграції
вітчизняної системи корпоративного управління та корпоративних
відносин потребує комплексного вирішення додаткових проблем. Зокрема, це пояснюється підвищенням інтересу зарубіжних інвесторів, як
портфельних, стратегічних так і інституціональних, до цінних паперів
вітчизняних емітентів. В основу цього слід покласти розвиток та
адаптацію усіх елементів корпоративного управління до практики
функціонування провідних успішних європейських публічних
акціонерних компаній. На основі власного аналізу діючих директив ЄС
щодо функціонування систем корпоративного управління можна представити основні шляхи удосконалення вітчизняної системи корпоративного управління в умовах євроінтеграції, які відображено на рис.1.
Дотримання директив ЄС про
функціонування акціонерних компаній

Дотримання директив ЄС у сфері обігу
цінних паперів вітчизняних емітентів

Вимоги щодо фінансової та не
фінансової звітності емітентів

Управління та корпоративний контроль. Обмежена відповідальність
акціонерів. Розподіл повноважень
між органами управління та забезпечення участі персоналу

Умови прийняття цінних паперів емітентів до котирування
на фондових біржах

Використання прибутку та розподіл
дивідендів, нагляд, внутрішній і
зовнішній аудит

Обмеження щодо використання інсайдерської (внутрішньої)
інформації

Управління акціонерним капіталом,
корпоративна реструктуризація,
злиття та поглинання

Умови розкриття інформації у
період пропозиції та обігу ЦП

Рис.1. Дотримання директив ЄС у ході удосконалення
системи корпоративного управління в Україні*
Джерело: складено автором
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Звичайно дотримання директив ЄС у ході удосконалення системи
корпоративного управління в Україні потребує додаткового інституційного
забезпечення, а також міжвідомчої координації. Жодна система також не
буде ефективною без формування людських ресурсів зі знанням
специфіки функціонування європейської системи корпоративного
управління. Нова система корпоративного управління в Україні повинна
також бути орієнтованою на реалізацію стратегій виробничо-комерційної
діяльності з урахуванням світової кон'юнктури відповідних ринків.
Особливо Україні слід запозичити досвід функціонування соціальноорієнтованої ринкової економіки та відповідного державного регулювання економічних процесів. Однією із провідних тенденцій промислового
розвитку компаній ЄС є існування виробничо-комерційних ланцюгів
створення доданої вартості, учасниками яких є підприємства різних
країн-членів ЄС. Тобто, пріоритетними напрямами є зближення вітчизняних
стандартів і технічних вимог, особливо для підприємств агропродовольчої
сфери, машинобудування, високих технологій із європейськими стандартами. Лише на основі аналізу порівняльних конкурентних переваг за допомогою індексів внеску товарної групи у торгівельний баланс регіону (країни)
слід розвивати відповідні системи корпоративного управління.
Дослідження також підтверджують, що "практика корпоративного
управління в континентальній Європі часто відрізняється від тих країн, які
мають широкі та ліквідні ринки цінних паперів, таких як Сполучені Штати та
Велика Британія. У Сполучених штатах більш як половина промислових
компаній, зареєстрованих на Нью-йоркській фондовій біржі та NASDAQ, не
мають реальних власників пакетів акцій розміром більш ніж 5%; і
управлінський контроль широко розповсюджений. А, наприклад, у Австрії,
Бельгії, Німеччині та Італії більш як половина зареєстрованих промислових
компаній має реального власника з пакетом акцій 50% і більше; і широко
розповсюдженим є контроль з боку крупних акціонерів. У Великій Британії
половина зареєстрованих компаній має акціонера, власника пакету акцій
9,9% і більше, потенційно існує можливість коаліційного контролю" [3, с. 55].
В Україні поки що, у зв'язку із первинним накопиченням акціонерного
капіталу в ході приватизаційних процесів, сформувалася мажоритарноорієнтована система корпоративного управління. Тобто в ході удосконалення системи корпоративного управління необхідно враховувати структури акціонерного капіталу усіх без винятку акціонерних товариств.
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Удосконалення корпоративного управління стосується не лише промислового сектора. Необхідно відзначити, що на банківський сектор також
поширюються основні європейські стандарти корпоративного управління.
Основні Принципи ефективного корпоративного управління, закладено у
розробках Базельського комітету з банківського нагляду та міжнародної
практики корпоративного управління. Особливо необхідно враховувати
положення щодо визначення поняття "конфлікт інтересів" та запровадження вимог щодо його уникнення; вдосконалення структури управління банку
шляхом раціонального і чіткого розподілу повноважень між органами
управління, а також створення належної системи підзвітності та системи
внутрішнього та зовнішнього контролю і вдосконалення системи управління
корпоративними та ринковими ризиками.
Звичайно систему корпоративного управління в Україні не можна
відривати від загального стану інвестиційного клімату та особливостей ведення бізнесу. Відповідно до чергового звіту Групи Світового банку "Ведення бізнесу - 2014: Розуміння правил регулювання для малих і середніх
підприємств" (Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and
Medium-Size Enterprises), Україна дещо покращила середовище регулювання бізнесу для місцевих підприємців завдяки запровадженню регуляторних реформ у восьми сферах упродовж періоду між червнем 2012 року
та червнем 2013 року.
Звіт показує, що Україна минулого року полегшила процедуру започаткування бізнесу, усунувши вимогу щодо реєстрації в органах статистики та
скасувавши плату за реєстрацію особи як платника податку на додану
вартість. Країні вдалося полегшити отримання дозволів на будівництво
завдяки впровадженню системи дозволів на основі оцінки ризиків, скасуванню вимоги щодо певних дозволів та технічних умов, та полегшенню
процесу реєстрації прав власності на нерухоме майно. Також вдалося полегшити доступ до системи електропостачання завдяки спрощенню процесу отримання дозволу на нове підключення до мережі. Україна також спростила передачу власності шляхом оптимізації процедур та модернізації
системи реєстрації власності.
Однак, згідно зі звітом "Ведення бізнесу – 2014", багато чого ще
залишається зробити, бо Україна ще досі займає низькі позиції у глобальному рейтингу – значно поступається своїм країнам-сусідкам: Польща
посідає у рейтингу 45 сходинку, Угорщина – 54, Білорусь – 63, Румунія – 73,
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Молдова – 78, а Російська Федерація – 92. компанії, які працюють в Україні,
надалі стикаються з порівняно високими витратами на підключення до
мережі електропостачання (посідає 172 сходинку), захист інвесторів (128ма сходинка у рейтингу), сплату податків (164-та сходинка), ведення
міжнародної торгівлі (148-ма) та на вирішення проблем
неплатоспроможності (162-га). Тому, за висновками Світового Банку,
потрібно продовжувати вживати більше зусиль для того, щоб покращити
регуляторну політику та зменшити витрати у цих сферах.
Однак, в даний час існуюча в Україні практика масового порушення
прав міноритарних, а в останні роки також і мажоритарних акціонерів в ході
проведення загальних зборів акціонерів, додаткової емісії акцій з метою
розмивання статутного капіталу, порушення корпоративних угод у процесах
злиття та поглинання та корпоративної реструктуризації повинна в
майбутні три роки бути заборонена. Адже це практично в останні роки зупинило інвестиційний процес зростання акціонерного капіталу, особливо
держави. Цьому може сприяти прийняття на законодавчому рівні Кодексу
корпоративного управління, який би був повністю адаптований до кращої
європейської ділової корпоративної практики. До речі це й підтверджується
й впровадженням в останній період відповідних кодексів у багатьох
європейських країнах, при розробці яких використовуються або враховуються принципи корпоративного управління ОЕСР.
У першу чергу, зазначений документ, на наш погляд, повинен врегулювати в Україні відповідно до європейських стандартів наступні питання:
 взаємовідносини між акціонерними товариства та регулятором;
 взаємовідносини між акціонерами, найманим менеджментом та
внутрішніми і зовнішніми заінтересованими особами (стейкхолдерами);
 формування в Україні на основі чітких критеріїв повноцінного
інституту незалежних директорів у складі наглядових рад;
 формування інституту корпоративного секретаря у великих
публічних акціонерних товариствах;
 введення у вітчизняну практику корпоративного управління
обов'язкової участі представників трудового колективу до складу наглядових рад залежно від чисельності трудового колективу підприємств та визначення рівня КСВ;
 введення незалежного рейтингування якості та рівня корпоративного управління для акціонерних товариств, особливо акціонерних компаній
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державного корпоративного сектора та товариств, які перебувають у
власності територіальних громад. Поширити інститути незалежного
оцінювання вартості акцій та їх інвестиційної привабливості;
 введення прозорості у вирішенні корпоративних господарських
конфліктів, адже вони позначаються на усіх акціонерах усіх компаній;
 захист акціонерів у процесі корпоративної реструктуризації та
реалізації дивідендної політики;
 формування ефективної системи управління корпоративними правами та ризиками;
 формування системи запобігання масового поширення
асиметричності інформації про економічний стан акціонерних компаній;
 формування прозорої системи винагород та стимулювання (особливо державного корпоративного сектора) для членів органів управління
акціонерних компаній.
При цьому, як показують чисельні наукові дослідження, слід керуватись
наступним принципом: "корпоративне управління – головний інструмент
забезпечення сталого розвитку компаній та формування розвитку
соціально відповідального бізнесу в Україні". Це дасть змогу уже в найближчий час значно підвищити корпоративну репутацію, корпоративну культуру та інвестиційну привабливість вітчизняних компаній.
Наступним ефективним кроком у розвитку вітчизняної системи корпоративного управління є необхідність нових наукових досліджень та методичних рекомендацій щодо формування корпоративних стратегій та конкурентних переваг для компаній різних секторів та галузей економіки, які мають відмінні стартові позиції в умовах євроінтеграції. Цьому може сприяти
створення незалежної Експертної ради з корпоративного управління при
уряді України. Оскільки в умовах ринкової невизначеності та глобалізації
постійно існують і будуть існувати у майбутньому ризики впливу на ринкову
капіталізацію компаній будь-яких секторів економіки. Важливо також
підкреслити, що на відміну від європейських публічних компаній, в Україні
практично мало компаній використовують та дотримуються власних
кодексів корпоративного управління та корпоративної поведінки.
Світова практика засвідчує, що головним критерієм оцінювання
ефективності корпоративного управління у країнах з ринковою економікою
є зростання акціонерного капіталу в довгостроковій перспективі. При цьому
в основі оцінювання сталого розвитку акціонерних компаній покладена
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інтегральна оцінка економічної, соціальної та екологічної ефективності.
Забезпечення даного рівня ефективності можливо лише за рахунок формування корпоративної соціальної відповідальності.
В умовах невпинного зростання ролі інформаційно-комунікаційної
мережі "Інтернет" необхідно розвивати також нові шляхи комунікацій між
акціонерами, інвесторами, регуляторами тощо. Це сприятиме підвищенню
транспарентності системи корпоративного управління.
Важливо забезпечити також ефективність наглядових рад акціонерних
товариств. Багато в чому, вона залежить від дієвої системи винагород членам наглядових рад. Наприклад, у Німецькому кодексі корпоративного
управління, передбачено, що винагорода членам наглядових рад
встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів з урахуванням не
лише сфери відповідальності, а також економічного стану і рентабельності
роботи підприємств. При цьому суми винагород членам наглядових рад
публікуються у річних звітах емітентів.
Необхідно також забезпечити відповідно до європейських
стандартів підготовку фахівців з корпоративного управління, а тому
підвищити рівень викладання курсу "Корпоративне управління", який
сьогодні практично представлений у всіх провідних університетах,
бізнес-школах світу. Слід розуміти, що корпоративне управління займає
особливу позицію в управлінні (циклі менеджменту), що дозволяє його
ідентифікувати як окремий вид управління компанією, який має перетин
із іншими, але беззаперечно займає свою унікальну нішу. Сучасні
тенденції удосконалення інструментарію викладання даного курсу
ґрунтується на використанні концепцій та методів "ітеративного моделювання", в основі якого лежить концепція вибору, циклічності та врахування інтересів заінтересованих осіб. Корпоративне управління, як наука, теорія, дисципліна нині має достатньо обґрунтований понятійний та
економіко-математичний апарат, аксіоматичну базу (принципи), а також
чітко формалізовані закономірності. Тому майбутні фахівці з корпоративного управління повинні оволодіти новими соціальними нормами та
цінностями, в першу чергу щодо комунікацій акціонерних товариств із
акціонерами та заінтересованими особами, важливо сформувати навики колективної (командної) співпраці та відпрацювання прийняття
управлінських рішень на усіх рівнях системи корпоративного управління
залежно від корпоративної структури та структури акціонерного
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капіталу, зокрема на стратегічному (загальні збори, наглядова рада та її
комітети); тактичному (виконавчі органи); організаційному та
операційному рівнях. Студенти повинні оволодіти проактивними
підходами до врахування зовнішніх та внутрішніх чинників з метою побудови стратегічно-орієнтованої та соціально-відповідальної системи
корпоративного управління.
Таким чином, процеси євроінтеграції економіки України виступають
підставою для дієвого реформування нинішньої системи корпоративного управління в Україні результатом чого стане дієвий захист прав усіх
акціонерів та майбутніх інвесторів.
Література:

1. Юргелевич С. Дотримання балансу інтересів при запровадженні механізму витіснення міноритарних акціонерів/С. Юргелевич// Вісник Центру комерційного права, 2013. №43. – С. 13–17.
2. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" №3441 від 17.10. 2013 р./Електронний ресурс. Режим доступу:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2.
3. Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління (збірник кодексів та принципів)/МФК "Проект "Корпоративний розвиток в Україні", 2002. – С. 55.
4. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size
Enterprises. http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014.
5. Баюра Д.О. Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації/ Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації / Д. О.
Баюра // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1 (21). – С. 23–26.

References:

1. Yurhelevych S. Dotrymannya balansu interesiv pry zaprovadzhenni
mekhanizmu vytisnennya minorytarnykh aktsioneriv/S. Yurhelevych// Visnyk Tsentru
komertsiynoho prava, 2013. №43. – S. 13-17.
2. Proekt Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh
aktiv Ukrayiny shchodo pidvyshchennya rivnya korporatyvnoho upravlinnya v
aktsionernykh tovarystvakh" №3441 vid 17.10. 2013 r./Elektronnyy resurs. Rezhym
dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2.
3. Mizhnarodni ta natsional'ni standarty korporatyvnoho upravlinnya (zbirnyk kodeksiv ta pryntsypiv)/MFK "Proekt "Korporatyvnyy rozvytok v Ukrayini", 2002. – S. 55.
4. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size
Enterprises. http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014.
58

Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1 (28, т.2)
5. Bayura D.O. Udoskonalennya korporatyvnoho upravlinnya v umovakh hlobalizatsiyi/ Udoskonalennya korporatyvnoho upravlinnya v umovakh hlobalizatsiyi / D. O.
Bayura // Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny. – 2012. – № 1 (21). – S. 23–26.
Надійшла до редколегії 27.02.14.
Баюра Д.О., д-р экон.наук, доц., проф. кафедры экономики предприятия
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ
В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
В статье проанализировано отдельные направления реформирования и усовершенствования существующей в
Украине системы корпоративного управления исходя из процесса евроинтеграции, а также условий развития корпоративного управления в странах ЕС. Сформулированы отдельные рекомендации по развитию системы корпоративного управления в Украине.
Ключевые слова: корпоративное управление, механизмы корпоративного управления, кодекс корпоративного
управления, евроинтеграция

Baiura D., Ph. D., Prof.
Taras Shevchenko National University of Kyiv
CORPORATE GOVERNANCE IN UKRAINE
UNDER EUROPEAN INTEGRATION
The article analyzes the individual areas of reform and improvement of the existing system in Ukraine based on the
corporate governance of the European integration process, as well as conditions for the development of corporate governance in
the EU. Formulated specific recommendations for the development of corporate governance in Ukraine.
Keywords: corporate governance, corporate governance mechanism, a code of corporate governance, European
integration.

59

Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1 (28, т.2)
УДК 334.7
JEL G340, O310
Д. Стеченко, д-р екон. наук, проф.
Національний технічний університет України "КПІ"

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ
Стратегічне управління знаннями розглядається як невід'ємна складова інноваційного розвитку взаємодіючих підприємств корпоративного утворення, що
орієнтується на використання інтелектуального капіталу. Розкриваються підходи до підвищення ефективності технологій управління знаннями з урахуванням
процесу стратегічного управління інноваційним розвитком.
Ключові слова: знання; управління знаннями; інтелектуальний капітал; інноваційна діяльність; конкуренція; корпоративні утворення.

Постановка
проблеми.
Аналіз
основних
індикаторів
конкурентоспроможності української економіки свідчить про відсутність
позитивних зрушень у цій сфері та незадовільні умови для формування
конкурентних переваг. Це зумовлює нагальну потребу в прискоренні
якісного становлення економіки знань та інтенсивної реалізації
інтелектуального капіталу як засобу ефективного використання знання
та навичок людей, насамперед, в процесі активізації інноваційної
діяльності. Такі процеси внесуть позитивні зміни у всі сфери суспільного
життя, сприятимуть становленню внутрішнього ринку та забезпеченню
високих показників соціально-економічного розвитку країни.
Мета статті – аргументувати необхідність та імператив ефективного
використання інтелектуального капіталу на засадах стратегічного
управління знаннями інноваційного спрямування.
В економічній літературі пропонується чимало напрямів управління
знаннями і, зокрема, використання інтелектуального капіталу в
інноваційній діяльності. З цих напрямів досить відомі роботи
вітчизняних і зарубіжних науковців: В. Гейця [1], В. Семиноженка [4], Л.
Федулової [5], З. Мильнера [2], Д. Стоунхауса [3] та ін. Проте,
відбувається пізнання місії знаннєвих ресурсів в їх нових комбінаціях і
проявах інноваційного розвитку.
Проблема управління знаннями має комплексний міждисциплінарний
характер. Вона проявляється у взаємодії складових: наука, освіта, вироб60
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ництво. Проблематика управління знаннями має розглядатися через
призму інноваційного розвитку та інтеграції зазначених складових.
Сучасна економіка – економіка знань, де на професії з переважанням інтелектуальної праці приходиться основний приріст зайнятості.
Економіка знань стає головною характеристикою всіх соціально і
економічно лідируючих країн.
Економіка знань (знаннєвомістка
економіка), як зазначає В.М. Геєць – це економіка, в якій джерелом зростання є як спеціалізовані (наукові), так і повсякденні знання, в
результаті використання яких, поряд з природними ресурсами,
капіталом і працею, домінуючим фактором стають процеси накопичення
і використання знань, внаслідок чого постійно зростає
конкурентоспроможність економіки [1, c. 44].
В економіці знань визначальним є інтелектуальний капітал
суспільства, який виконує водночас декілька функцій. Одна з них
пов'язана з кваліфікацією та професійною підготовленістю населення
до продуктивної діяльності. Інша – з розвитком творчих навичок, в тому
числі теоретичного мислення. Ще одна важлива функція
інтелектуального капіталу суспільства пов'язана з протистоянням процесам руйнування суспільної свідомості, що спричиняють зростання
злочинності, тероризму, насильств та інших суспільних хвороб.
Знання – це своєрідний об'єкт. Інтелектуальний капітал персоналу
взаємодіючих підприємств корпоративних утворень не можна продати або
купити. Можна продати окремий патент, технологічну інструкцію, але весь
комплекс знань, що розподілений між персоналом та інформаційними базами, продати неможливо. Це не лише окремі результати, але і
налагоджені механізми внутрішньої взаємодії з партнерами, досвід раніше
виконаних робіт. Необхідною умовою виживання взаємодіючих
підприємств корпоративних утворень в умовах жорсткої конкуренції є
наявність актуальної системи знань і своєчасне її використання.
Знання є четвертим фактором виробництв корпоративних утворень і
його значимість стає пріоритетною, ніж ресурси, капітал, труд. Мета
управління знаннями – збереження, відтворення, нарощування,
організація використання знань.
Термін "управління знаннями" був введений Карлом Віігом – американським ученим і консультантом з управління. Ним цей термін був
вперше використаний у 1986 році під час виступу на конференції в
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Швейцарії, що проводилася Міжнародною організацією праці під егідою
ООН [2,с.3]. З того часу цей термін, що визначив систематичне формування, оновлення і застосування знань з метою максимізації
ефективності взаємодії підприємств, обійшов весь світ, став предметом
різносторонніх досліджень і обговорень, увійшов у практику багатьох
компаній як новий вид управлінської діяльності та нова функція
управління. Значимість управління знаннями з кожним роком зростає,
відображає об'єктивні вимоги розвитку наукоємного виробництва,
інформатизації суспільства і підвищення ролі людського потенціалу.
На перших порах управління знаннями розглядалось як феномен,
що має відношення лише до тих галузей і виробництв, для яких
характерні так названі високі технології, що виготовляють нові зразки
продукції безпосередньо на базі конкретних наукових досліджень і
технологічних розробок, технологічних новацій. Однак практика не
сприйняла такий вузький підхід до ефективного управління. Вона довела, що не може бути галузей, виробництв і компаній, які не використовують інтелектуальний капітал у виготовленні продукції, наданні послуг і
власне методів управління.
Управління знаннями – сукупність видів діяльності, спрямованих на
забезпечення нарощування потенціалу інтелектуального капіталу
соціально-економічної системи на основі виробництва, розподілу, використання і трансферу знань з метою максимізації прибутку від реалізації
інтелектуальної та інноваційної продукції і досягнення конкурентоспроможності взаємодіючих підприємств корпоративного утворення.
Управління знаннями – це стратегія управління державою, регіоном,
корпоративними утвореннями, що орієнтована на розвиток і максимальне використання всього потенціалу інтелектуального капіталу.
Управління знаннями – це організація управлінських дій на базі всієї
сукупності інтелектуальних, інформаційних і програмних ресурсів.
Знання зосереджені в пам'яті співробітників, у базах даних, правилах виконання службових процедур, в архівах інформації. Інформацію
на більшості носіїв можна перенести в пам'ять комп'ютера і поширити в
мережі. Частина знань передається від людини до людини і вони не
задіяні в повній мірі. Необхідні спеціальні заходи для виявлення
унікальних здібностей співробітників і розробка способів їх збереження
в потенціалі інтелектуального капіталу корпоративних утворень.
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Існують спільноти, в яких люди обмінюються інформацією і знаннями. В більшості випадків спільноти існують як у фізичному, так і у
віртуальному просторі. Такі спільноти (місця) можуть бути створені
шляхом додатків для спільної роботи, які люди можуть використати у
взаємодії, обміну ідеями, постановці питань і пошуку відповідей.
У контексті підвищення ролі інтелектуального капіталу щодо завдання
управління знаннями належить визначати активи знань, якими володіють
взаємодіючи підприємства; аналізувати те, яким чином знання можуть
створювати приріст вартості; здійснювати дії для вирішення цього завдання; оцінити корисність знань. До такого трактування сутності, прийомів
і етапів організації використання знань теорія управління прийшла поступово. В останні півстоліття відбувалася еволюція від систем подачі
технологій до систем обміну технологіями, а від них – до обміну знаннями
і далі – до інноваційних систем знань. Концепція управління знаннями
розвиває ці управлінські системи не лише за допомогою їх, але і виводить
на рівень цілісної і всеохоплюючої теорії.
Управління знаннями – сфера теоретичної і практичної діяльності, що
почала формуватися з початку 90-х років і отримала найбільше поширення в форматі розвитку економіки знань. Так, Д. Стоунхаус пов'язує поняття управління знаннями з наступними процесами [3, с. 16]:
 генерування знань – навчання співробітників індивідуально і колективу організації в цілому;
 формалізація знань – розробка правил, принципів, методів;
 збереження знань – визначення прийнятного способу збереження, який допускає в наступному впровадження знань внутрі корпоративного утворення;
 дифузія знань – поширення знань внутрі корпоративного утворення і обмеження цього процесу за межами взаємодіючих підприємств;
 координація і контроль знань – важливо переконатися в тому, що
організаційні знання співзвучно приймаються і не суперечать одне одному.
Управління знаннями базуються на ряді норм роботи зі знаннями
(інститути отримання, збереження, поширення і ефективного використання знань).
Функція управління знаннями має ряд особливостей:
 по-перше, знання є і ресурсом, і об'єктом управління практично в
усіх підрозділах і в межах усіх функцій, так як не існує ні одного виду
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діяльності в організації, для яких знання не були б джерелом розвитку і
удосконалення;
 по-друге, управління знаннями безпосередньо зв'язано з використанням сучасних інформаційних технологій, мережі Internet, інших розгалужених і універсальних мереж, що дають можливість накопичувати і
поширювати необхідні знання;
 по-третє, функція управління знаннями виконує інтернаціональну
і координаційну роль у процесі організаційного навчання;
 по-четверте, в якості важливої умови ефективного управління знаннями належить вважати його демократичність в організаціях. Це означає
можливість кожного працівника брати участь у формуванні корпоративної
пам'яті та здійсненні завдань організації. Всі члени організації мають
усвідомлювати, що, передаючи знання, вони сприяють регулюванню
діяльності корпоративного утворення, виконанню його цілей і завдань.
Щоб мати глибоку, адаптовану організацію, управління знаннями
належить використати в усіх її частинах. Розумові здатності всіх мають
взаємодіяти і створювати постійний ланцюжок знань. Організаційна
форма цієї взаємодії є постійно змінною системи зв'язків, у тому числі і
неформальних.
Отже, головною відмінністю економіки знань є те, що вона об'єднує
інформаційно-комунікаційні технології з людським, творчим компонентом. У різних країнах світу економіка знань, що відповідає галузям 5-го і
6-го технологічних укладів, є ядром економіки і забезпечує до 30% росту
ВВП, створення робочих місць, ріст експортного потенціалу, скорочення
виробничих витрат, сприяє якісній трансформації всього суспільства [4].
Забезпеченість науковими кадрами в Україні (5 виконавців наукових і
науково-технічних робіт на тисячу осіб економічно активного населення)
відповідає рівню таких країн як Іспанія, Польща, Угорщина, Чехія, залишаючи попереду Німеччину, Великобританію, Францію, Данію і Австрію,
хоч частка зайнятих дослідженнями та розробками становить приблизно
0,52% від загальної кількості зайнятих в економіці при середньому
значенні цього показника для країн ЄС 1,2%. Частка вітчизняної
наукоємної продукції на світовому ринку високотехнологічної продукції
становить менше 0,1% (переважно, це продукція оборонно-промислового
комплексу і авіаційної промисловості), при тому, що частка США на цьому
ринку становить майже 36%, Японії – 30%, Німеччини – 17%, Китаю – 6%,
Росії – 0,5% [5, с. 36–37].
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Знаннєвий фактор прискорення темпів економічного зростання
залишається, фактично, незадіяним. У результаті наукомісткість виробництва промислової продукції та питома частка високотехнологічного
сектору обробної промисловості в останнє десятиріччя ХХІ ст. зменшилась. Україна за часткою високих технологій поступається Угорщині та
Польщі в 1,9–2,2 рази. Від аналогічного показника по основних країнах
ЄС відставання України сягає 2,5–3,2 рази [6]. Отже, назріла потреба
створення державою арсеналу ефективних важелів стимулювання розбудови наукомісткої економіки, функціонування якої спряло б досягненню високого рівня прибутковості інвестованого ресурсу.
Політика стратегічного управління знаннями зв'язана з ключовою
роллю інноваційної діяльності в забезпеченні сучасного економічного
росту. Вона має сприяти формуванню інніциативного імпульсу підйому
інноваційної активності, необхідного для виводу економіки на
траєкторію сталого економічного росту.
Політика стратегічного управління знаннями включає в себе: визначення пріоритетів довгострокового соціально - і техніко-економічного
розвитку науково-виробничого потенціалу країни, формування на цій
основі промислової, науково-технічної і бюджетної політики, забезпечення їх організації за рахунок використання державних гарантій,
здійснення цільових інвестиційних і науково технічних програм, роботи
інститутів розвитку, стимулювання інвестиційної і інноваційної
активності. Політика стратегічного управління знаннями має бути
органічно включена в науково-технічну і промислову політику, в тому
числі в політику реструктуризації підприємств корпоративних утворень,
забезпечувати підйом їх конкурентоспроможності, вирощувати
національних лідерів економічного зростання.
Вибір і реалізація пріоритетів техніко-економічного розвитку за основними напрямками науково-технічного прогресу має приводитись
виходячи із закономірностей стратегічного управління знаннями,
інтеграційних процесів і національних конкурентних переваг. Ці
пріоритети мають реалізовуватися шляхом підтримки державою
цільових програм.
До вибраних пріоритетів ставляться певні вимоги. Вибрані пріоритети
мають відповідати перспективним напрямкам формування сучасного
технологічного укладу і своєчасного створення напрацювань для станов65
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лення наступного. Державна підтримка пріоритетних напрямів має характеризуватися двома важливими ознаками: володіти значним зовнішнім
ефектом, поліпшуючи загальне економічне середовище і умови розвитку
ділової активності; ініціювати ріст ділової активності в широкому
комплексі галузей, що споріднені з пріоритетними виробництвами.
Іншими словами, стратегія управління знаннями має бути спрямована на
розширений імпульс росту попиту і ділової активності. У виробничій сфері
вона має сприяти такому росту конкурентоспроможності відповідних виробництв, при якому вони з певного моменту виходять на самостійну
траєкторію розширеного відтворення в масштабах світового ринку. З
соціальної точки зору, реалізація пріоритетних напрямів структурної
переорієнтації економіки має супроводжуватися розширенням зайнятості,
підвищенням реальної зарплати і кваліфікації працюючого населення,
загальним ростом його добробуту.
За узагальненням інформації фахової літератури в інноваційній
діяльності до найважливіших пріоритетних напрямків технікоекономічного розвитку споріднених з управлінням знаннями можна
віднести наступні [7; 8 та ін.]:
 освоєння сучасних інформаційних технологій;
 розвиток біотехнологій, особливо генної інженерії та інших
напрямів застосування мікробіологічних досліджень, що піднімають
ефективність АПК, фармакологічні та інші;
 розвиток нових мікроелектронних технологій і сучасних засобів
автоматизації, що забезпечують відчутне підняття конкурентоспроможності і ефективності вітчизняного машинобудування;
 розвиток лазерних технологій;
 оновлення парку цивільної авіації на основі організації виробництва і лізингу сучасних моделей літаків вітчизняного виробництва;
 оновлення устаткування електростанцій, а також модернізація
атомних станцій;
 розвиток комплексу технологій ядерного циклу, розширення сфери їх використання;
 розвиток сучасних транспортних вузлів, що істотно покращить
швидкість і надійність комбінованих перевозок;
 розвиток житлового будівництва з використанням новітніх технологій;
 розвиток інформаційної інфраструктури на основі сучасних систем супутникової і оптоволоконного зв'язку, сотового зв'язку в містах;
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 модернізацію соціальної інфраструктури на основі сучасного
вітчизняного устаткування (діагностичні прилади і лазери для медицини, комп'ютерна техніка для системи освіти і т.д.;
 оздоровлення навколишнього середовища на основі новітніх
екологічно чистих технологій.
Цей перелік пріоритетних напрямів техніко-економічного розвитку
напряму пов'язаний з формуванням і використанням потенціалу знань.
Стимулювання інноваційної активності є важливим напрямком
політики стратегічного управління знаннями. Реалізація цього напрямку
включає наступні елементи:
 врахування затрат підприємств на цілі проведення НДДКР,
модернізації виробництва і впровадження нових технологій у структурі
затрат виробництва, їх звільнення від оподаткування;
 субсидування затрат на захист інтелектуальної власності щодо
вітчизняних винаходів і розробок за рубежем;
 розвиток інформаційної інфраструктури науково-дослідних робіт,
підтримка мережі науково-технічних бібліотек, субсидування їх
діяльності з надання послуг користування інформаційними мережами і
базами даних та закупівля наукової літератури;
 підтримка функціонування дослідних стендів, експериментальних
установок і дослідних виробництв;
 активне формування інтелектуального потенціалу і захист
інтелектуальної власності, забезпечення прав на неї.
Висновки. Назріла необхідність відтворення управляємості розвитком економіки знань. Всі перераховані напрямки політики стратегічного
управління знаннями мають визначати формування бюджетної
зовнішньоторгової, промислової, агропромислової і соціальної політики.
Для цього всі складові політики стратегічного управління необхідно узгоджувати через прогнозування, програмування та індикативного планування розвитку економіки знань.
Управління знаннями в умовах активізації інноваційної діяльності
потребує науково обґрунтованих передбачень стратегічних тенденцій
науково-технічного і соціально-економічного розвитку. При цьому
необхідним для нормальної роботи взаємодіючих підприємств у
більшості галузей є, як мінімум, десятирічний горизонт планування свого розвитку. Без цілеспрямованої стратегії управління знаннями засоби
підміняються цілями, інструментальні завдання превалюють над зміс67
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том, відсутня стратегія розвитку економіки знань і на практиці домінує
конкурентна гра короткострокових комерційних інтересів основних груп
впливу. В нинішній системі регулювання економіки прогнозування інноваційного розвитку відіграє скоріш декоративні функції, а система обґрунтованої доцільності просто відсутня.
У новій системі регулювання економіки стратегія управління знаннями має бути наповнена адекватним змістом. Насамперед, необхідні
зміни технології прогнозування розвитку економіки знань. Екстраполяція
тенденцій минулого не повинна домінувати при формуванні планів майбутнього розвитку. Завдання полягає в зворотному – в переломі усталених тенденцій, подоланні депресії та ініціативи економічного росту. В
наявних умовах прогноз має визначатися поєднанням наявних можливостей і бажаних результатів. Для цього необхідно враховувати
закономірності сучасного розвитку економіки знань, починаючи з формулювання чітких цілей на задану перспективу та інвентаризації наявних знаннєвих ресурсів, які можуть бути задіяні шляхом створення
відповідних макроекономічних умов і заходів державного регулювання.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Стратегическое управление знаниями рассматривается как неотъемлемая составляющая инновационного
развития взаимодействующих предприятий корпоративного образования, ориентируется на использование интеллектуального капитала. Раскрываются подходы к повышению эффективности технологий управления знаниями с
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STRATEGIC KNOWLEDGE MANAGEMENT
IN INNOVATION ACTIVITIES CORPORATE FORMATIONS
Strategic knowledge management is seen as an integral part of an innovative corporate businesses interacting, that is
oriented on the intellectual capital use. Knowledge management technologies based on the strategic management of innovation
development efficiency improvement approaches are revealed.
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