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ВСТУП 

Актуальність теми. Широкий спектр багатогранних проблем, 

пов’язаних із розкриттям сутності та характерних рис конкуренції і 

конкурентоспроможності, перебуває у центрі уваги вчених протягом 

багатьох століть. При цьому конкуренція трактується як складна система 

мотиваційних чинників, які спонукають виробників поліпшувати якість 

товарів та послуг, прагнути до зниження витрат і підвищення ефективності 

господарської діяльності.  

Одним із ключових пріоритетів України стала її інтеграція до 

міжнародного економічного простору та членство у Світовій організації 

торгівлі. Тим не менше, цей процес виявився дуже складним, оскільки на 

міжнародних ринках українські корпорації постали перед жорсткою 

конкуренцією. 

Формування конкурентоспроможного корпоративного підприємництва 

на макроекономічному рівні активізує приплив капіталу в національну 

економіку, сприяє її технологічній модернізації, надає динамічності 

внутрішньому ринку та підвищує його конкурентність, зміцнює 

зовнішньоекономічні позиції країни. Мікроекономічний рівень передбачає 

залучення ресурсів для технологічного оновлення, розширення та 

диверсифікації міжнародних зв’язків у світових корпоративних системах, 

імплементацію досвіду управління провідних країн світу, підвищення рівня 

кваліфікації персоналу тощо. Формування національного конкурентоспро-

можного корпоративного підприємництва відбувається під впливом 

внутрішніх і зовнішніх політичних, правових, економічних та соціальних 

чинників. Цей процес характеризується певною об’єктивністю і 

суб’єктивністю, сферами та рівнями прояву, характером і ступенем впливу, 

можливостями регулювання.  

Під впливом динамічних глобалізаційних процесів трансформуються 

умови та фактори розвитку конкурентного середовища, яке поступово 

набуває глобальних ознак. Тим часом сприяння розвиткові ефективного 
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конкурентного середовища стає істотною функцією держави, що є важливим 

і для України, економіка якої практично у всіх секторах зазнає зростаючого 

впливу агресивних стратегій зарубіжних корпорацій при нерозвиненості та 

законодавчій неврегульованості становлення національних конкуренто-

спроможних компаній. Посилення конкуренції з боку іноземних фірм 

всупереч традиційним теоретичним підходам не сприяє підвищенню якості 

продукції українського виробництва та насиченню ринків. Витіснення 

вітчизняних виробників з ринків супроводжується значним скороченням 

національного виробництва та звуженням внутрішнього ринку. 

Розв’язання завдань, пов’язаних з інтеграцією України у світову 

економіку, утвердження інноваційної моделі розвитку може здійснюватися 

шляхом забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств як 

основної ланки економічної системи. З метою зміцнення позицій України у 

СОТ необхідною є реалізація низки важливих заходів, спрямованих на 

посилення конкурентоспроможності національних виробників на світовій 

арені. Розв’язання цього завдання вимагає здійснення ґрунтовних досліджень 

та визначає масштаби аналізу й розробок, покликаних створити теоретичну 

основу поліпшення механізму підтримки українських корпорацій на 

державному рівні та гарантування їх конкурентоспроможності на світовому 

ринку.  

Стан наукової розробки проблеми. Дослідження проблем, пов’язаних 

з розвитком конкурентоспроможного корпоративного підприємництва, було 

започатковано такими вченими, як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс,                        

А. Маршалл, Дж. Ст. Мілль, А. Берлі, Дж. Робінсон, П. Самуельсон. Значний 

внесок у дослідження проблем конкурентоспроможності здійснено такими 

відомими зарубіжними вченими, як С. Авдашева, Дж. Гелбрейт,                       

Дж. Даннінг, О. Вільямсон, А. Вінтерс, П. Кругман, Д. Норт, М. Портер,            

Дж. Сакс, Дж. Стігліц, Дж. Стіглер, О. Редькін, В. Рейнарт, Р. Фатхутдінов, 

А. Шастітко та ін. Проблеми формування конкурентних переваг 

корпоративного підприємництва розглянуті у працях таких українських 
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дослідників, як В. Андрійчук, Л. Антонюк, В. Базилевич, Д. Баюра, В. Будкін, 

А. Гальчинський, В. Геєць, Н. Гражевська, В. Євтушевський, С. Захарін,             

А. Кредісов, В. Лагутін, Д. Лук’яненко, Ю. Макогон, І. Мазур, В. Новицький, 

І. Пузанов, В. Осецький, О. Плотніков, В. Сіденко, Н. Супрун, О. Попов,       

О. Рогач, Ю. Уманців, Г. Филюк, О. Швиданенко, О. Шнирков та інших. 

Водночас постає необхідність здійснення подальших досліджень, 

спрямованих на розкриття суперечливого впливу глобалізації на формування 

конкурентних переваг корпоративного підприємництва, виявлення супереч-

ностей й асиметрії у становленні корпоративного підприємництва з конку-

рентними перевагами, ідентифікації факторів глобального корпоративного 

домінування. Актуальність, теоретична і практична значущість виокремлених 

проблем визначили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка у межах 

комплексної держбюджетної теми «Модернізація економіки України на 

засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 

протиріччя, ризики» №11 БФ 040-01 (реєстраційний номер 0111U006456). 

Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних 

засад дослідження сутності та особливостей формування конкурентних 

переваг корпоративного підприємництва, наданні практичних рекомендацій 

щодо підвищення ефективності державного стимулювання розвитку 

корпоративних форм підприємництва в Україні.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методологічних засад особливостей та новітніх 

тенденцій формування конкурентних переваг корпоративного 

підприємництва в умовах членства України у СОТ і розробка науково-

практичних рекомендацій щодо механізму державної допомоги по 

забезпеченню конкурентних переваг корпоративного підприємництва і 
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сценарно-прогнозних підходів до визначення перспектив розвитку 

корпоративного підприємництва в Україні. 

Для досягнення мети сформульовано і вирішено такі наукові завдання: 

- дослідити еволюцію теоретичних підходів до аналізу 

корпоративного підприємництва;  

- проаналізувати концепції національних конкурентних переваг та 

конкурентоспроможності; 

- визначити конкурентні переваги корпоративного підприємництва в 

умовах членства в СОТ; 

- виявити економічну сутність конкурентоспроможності корпоратив-

ного підприємництва; 

- виокремити особливості формування конкурентних переваг 

корпоративного підприємництва в Україні на прикладі аграрного сектору 

економіки; 

- розкрити інституційний механізм становлення в Україні 

корпоративного підприємництва з конкурентними перевагами; 

- обґрунтувати механізм державної допомоги формування 

конкурентних переваг корпоративного підприємництва України в умовах 

членства в СОТ; 

- виявити ризики та можливості для України в контексті тенденцій 

зовнішньої торгівлі у посткризовий період. 

Об’єктом дослідження є процес управління конкурентними 

перевагами корпоративного підприємництва в умовах членства у СОТ.  

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, 

особливості й новітні тенденції формування конкурентних переваг 

корпоративного підприємництва в умовах членства України у СОТ. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертацій-

ної роботи є загальнонаукові та спеціальні методи економічної науки. 

Діалектичний метод дав змогу визначити взаємозв’язок між процесами 

становлення корпоративного підприємництва та конкуренто-спроможністю 
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суб’єктів господарювання (п. 1.2). Поєднання аналізу і синтезу, індукції та 

дедукції, історичного та логічного методів стало основою для дослідження 

сутності та сучасних тенденцій розвитку корпоративного підприємництва             

(п. 1.1). Системний метод застосовано для розкриття сутності та чинників 

конкурентоспроможності корпоративного підприємництва (п. 1.3). 

Порівняльний аналіз і групування використано при дослідженні формування 

конкурентних переваг корпоративного підприємництва в Україні (п. 2.1) та 

розкриття інституційно-організаційних засад реалізації конкурентних переваг 

корпоративного підприємництва в Україні (п. 2.2). Для розробки й 

обґрунтування механізму державної підтримки конкурентних переваг та 

сценарно-прогнозних підходів до визначення перспектив розвитку корпо-

ративного підприємництва застосовано компаративний аналіз (п. 3.1, 3.2).  

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-

правові акти України і розвинених країн світу з питань формування 

конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства 

країни в СОТ, аналітичні та статистичні матеріали Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, звіти й аналітичні огляди 

міжнародних організацій, матеріали науково-практичних конференцій, 

результати досліджень вітчизняних та зарубіжних учених щодо 

конкурентних переваг корпоративного підприємництва; монографії, 

збірники, дані річних звітів міністерств і відомств, інформаційних та 

аналітичних бюлетенів, наукові та періодичні видання вітчизняних і 

міжнародних організацій, наукові публікації, розміщені в мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів, що виносяться на захист, 

полягає в узагальненні існуючих підходів і концепцій формування 

конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства 

України в СОТ, зокрема: 

вперше: 

- розроблено теоретико-методичні засади формування конкурентних 

переваг національного корпоративного підприємництва за умов членства 
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України в СОТ у контексті забезпечення її міжнародної 

конкурентоспроможності. Визначено, що конкурентні переваги національних 

корпорацій здійснюють позитивний вплив на динаміку міжнародної 

конкурентоспроможності країни, зокрема, у довгостроковій перспективі за 

умов членства у СОТ відіграють роль каталізатора висхідного тренду 

розвитку національної економіки на засадах інноваційно-інвестиційної 

моделі й закладають підґрунтя її стійкого зростання; 

удосконалено: 

- понятійний апарат предметної сфери дослідження, а саме: 

визначення корпоративного підприємництва, яке, на відміну від існуючих, 

тлумачиться як основний чинник, який сприяє впровадженню 

цілеспрямованої інноваційної політики, розвитку високотехнологічних 

галузей, підтримки соціально орієнтованих сфер економіки, що підвищує 

спроможність країни конкурувати з іншими державами за умов глобалізації 

світової економіки; 

- систематизацію домінуючих тенденцій розвитку корпоративного 

підприємництва, а саме: 1) зосередження великих обсягів виробництва 

найбільшими фірмами-олігополістами, кількість яких неухильно 

зменшується внаслідок інтенсифікації процесів корпоративної консолідації; 

2) використання економії від ефекту масштабу виробництва у світовому 

просторі; 3) закріплення провідної ролі транснаціональних корпорацій та 

посилення їх суперечливого впливу на національні ринки; 4) наявність 

високих бар’єрів входу на галузеві ринки; 5) загострення глобальних проблем 

унаслідок недосконалого регулювання діяльності суб’єктів корпоративного 

підприємництва; 

- теоретико-методичні положення щодо забезпечення ефективної 

державної політики сприяння формуванню конкурентних переваг 

корпоративного підприємництва для стабілізації національного 

господарського комплексу й посилення контркризового потенціалу 

економіки. Це дозволило розкрити особливості конкурентних переваг 
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корпоративного підприємництва на прикладі агропромислового комплексу 

шляхом їх ідентифікації та формування на цій основі класифікації бар’єрів 

для потенційної конкуренції відповідно до джерел її виникнення. При цьому 

визначено три види таких бар’єрів для потенційної конкуренції, а саме: 

бар’єри входження в ринок нових конкурентів, бар’єри розширення випуску 

корпораціями конкурентної периферії та бар’єри споживчої переорієнтації; 

- методичні підходи до формування механізму регулювання 

корпоративного підприємництва у конкурентному середовищі в умовах 

членства України в СОТ. Обґрунтовано, що найбільш ефективними 

важелями державного втручання з метою покращення параметрів 

конкурентоспро-можності є критерії оцінки конкурентоспроможності 

корпоративних підприємств в умовах членства країни в СОТ, зокрема 

рівність умов для вітчизняних та зарубіжних підприємств, уніфікація та 

спрощення умов для конкуренції; 

набули подальший розвиток: 

- обґрунтування пріоритетних напрямів застосування регулятивних 

механізмів держави щодо вдосконалення організаційно-інституційних норм 

регулювання діяльності суб’єктів корпоративного підприємництва у системі 

чинників його конкурентних переваг в умовах членства у СОТ. 

Запропоновано використання економічних інструментів забезпечення 

ефективної діяльності та конкурентоспроможності корпоративного 

підприємництва; 

- класифікаційні ознаки напрямів регулювання корпоративного 

підприємництва, які, на відміну від існуючих, охоплюють такі елементи, як: 

формування сприятливого інституційно-регуляторного середовища, що 

передбачає регулювання попиту і пропозиції, та вдосконалення 

конкурентного середовища. Реалізація запропонованих заходів сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного корпоративного сектору 

й започатку-ванню нових форм конкурентних переваг корпоративного 

підприємництва; 
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- теоретико-методологічні засади дослідження об’єктивних умов 

функціонування вітчизняних ринків на основі використання парадигми 

«структура-поведінка-результат» шляхом виявлення специфічних чинників 

впливу на ринок продукції аграрного сектору, що визначають конкурентні 

умови його функціонування;  

- обґрунтування інструментарію регуляторної політики держави, 

спрямованої на активізацію розвитку конкурентоспроможних суб’єктів 

корпоративного підприємництва на основі розробки конкретних заходів 

антимонопольної, структурно-галузевої, фіскальної, монетарної та 

зовнішньоторговельної політики, реалізація яких сприятиме формуванню 

таких суб’єктів в економіці України.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці 

науково обґрунтованих теоретичних положень та практичних рекомендацій, 

спрямованих на оцінку впливу формування конкурентних переваг 

корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ. 

Зокрема, досліджені на основі матеріалів дисертаційної роботи питання 

щодо корпоративного менеджменту були використані Управлінням 

інвестиційної та кредитної політики ДП «НЕК «Укренерго» у розробці 

нового стандарту тендерної документації для міжнародних торгів за кредитні 

кошти МБРР, ЄБРР, ЄІБ, урядів Німеччини та Китайської Народної 

Республіки (довідка № 04/02-1-2-2/6324 від 18. 06. 2014 р.). 

Науково-практичні висновки і рекомендації щодо методології 

державного регулювання та формування конкурентних переваг 

корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ були 

використані Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської 

обласної державної адміністрації при підготовці аналітичних матеріалів 

(довідка № 003833 від 23.06. 2014 р.). 

Розроблені на основі наукових результатів дисертаційної роботи 

методичні матеріали апробовані та застосовуються у навчальному процесі на 

економічному факультеті Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка та використовуються при викладанні лекцій та проведенні 

семінарських завдань з дисциплін «Основи економічної теорії» та «Основи 

підприємництва» (довідка №013/476 від 20. 10. 2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею і містить одержані автором нові результати в галузі 

економічної науки. У науковій праці здобувачем окреслено проблеми 

формування конкурентоспроможності корпоративного підприємництва в 

умовах членства України у СОТ. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації апробовані на 13 всеукраїнських та міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях, зокрема: ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Шевченківська весна: Економіка» (21–25 березня 2011 р., м. Київ); VІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Грудневі читання»,  7 грудня 

2011 р., м. Київ); Х Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка» (19–23 

березня 2012 р., м. Київ); круглому столі на тему: «Стратегічні пріоритети 

забезпечення економічної безпеки України» (27–28 вересня 2012 р.,                       

м. Феодосія); міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентна 

політика в умовах модернізації економіки» (18–19 жовтня 2012 р., м. Київ); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентний розвиток 

підприємництва в Україні» (22–23 листопада 2012 р., м. Київ); Міжнародній 

науково-теоретичній міжвідомчій конференції «Досвід ЄС та країн СНД у 

трансформаційних процесах фінансового ринку» (22 листопада 2012 р.,                  

м. Київ); International Conference «Problems and Trends of  Economy and 

Management in the Modern World» (24 грудня  2012, Sofia, Bulgaria); XI 

Международной научно-практической конференция для студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Оценка роли экономических 

трансформационных процессов при формировании рыночных структур: 

методологические и практические аспекты» (9 лютого 2013 г., м. Москва, 
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Росія); Міжнародній науковій конференції «Суспільство, держава, економіка: 

національні пріоритети та регіональні детермінанти» (м. Євпаторія, 23-24 

травня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Менеджмент 

у ХХІ сторіччі: методологія і практика» (16–17 травня 2013 р., м. Полтава); 

VІ Miedzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe «Procezy inwestycyjne w 

rozwoju gospodarczym» (Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Wydzial Nauk Ekonomicznych, 14–15 листопада 2013 р., Warszawa, Польща); 

ІІ Міжнародній конференції «Глобальні виклики для навколишнього 

середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: 

безпека та сталий розвиток» (9–11 жовтня 2014 р., м. Київ). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження автором 

висвітлено у 23 працях, загальним обсягом 9,08 д.а., серед яких розділ у 

колективній монографії (особисто автору належить 0,53 д.а.), 10 статей у 

наукових фахових виданнях України (особисто автору належить 5,41 д.а.),              

1 стаття належить до наукометричних баз РІНЦ та Index Copernicus, 2 статті в 

іноземних наукових виданнях (особисто автору належить 0,69 д.а.), 10 праць 

– за матеріалами конференцій та круглих столів (особисто автору належить 

2,45 д.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний 

обсяг дисертації становить 209 сторінок. Основний текст дисертації 

викладено на 179 сторінках комп’ютерного тексту, що містить 20 таблиць та 

9 рисунків. Робота має 8 додатків. Список використаних джерел налічує 217 

найменувань. 

. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ  

ПЕРЕВАГ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

1.1. Теоретичні підходи до аналізу корпоративного підприємництва 

 

Виникнення у господарській практиці корпоративних форм 

підприємництва обумовило  активізацію наукових досліджень у цій царині. 

Основним предметним полем аналізу виступали питання розкриття 

взаємозв’язку структурних елементів корпорації, еволюції її організаційних 

форм і механізмів взаємодії власників, засновників, менеджерів, а також 

держави. Формування наукових концепцій корпоративних відносин 

розпочинається у XVIII ст., а саме після активного поширення 

корпоративного підприємництва у практиці господарювання.  

Проблеми зростання масштабів та суспільного характеру 

корпоративного підприємництва вперше були розглянуті в наукових працях 

представників класичної школи політичної економії – А. Сміта, Д. Рікардо, 

Дж. Ст. Мілля та інших дослідників. Корпорації як найбільш ефективній 

формі функціонування суб’єктів підприємництва надавали провідну роль у 

розвиткові ринкового середовища. Основним напрямом досліджень було 

з’ясування економічної природи корпоративної власності. Однією з ранніх 

праць, в якій проаналізовано питання щодо можливості фіктивного 

засновництва на принципах акціонерної власності та спроби зловживання 

керівниками своїм становищем, стала праця Адама Сміта «Дослідження про 

природу та причини добробуту націй». Аналізуючи особливості діяльності 

керівників і власників компаній, він дійшов висновку, що управління такими 

компаніями характеризується недбалістю та марнотратством, оскільки за 

характером свого становища службовці мають бути більше зацікавлені у 

відстоюванні власних інтересів. Виокремлена А. Смітом проблема 

безконтрольності найманих управлінців і можливості використання власного 
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становища у своїх цілях сформулювала об’єкт та вектор наукових досліджень 

у майбутньому [156, с. 173–230]. 

Представником класичної школи, який розглядав у своїх працях 

проблеми та сутність корпоративного підприємництва, був Джон Стюарт 

Мілль. У праці «Основи політичної економії» він досліджував причини 

виникнення великого виробництва. У той період досить часто виробництво 

вимагало значно більше капіталу, ніж могли забезпечити навіть найбагатші 

підприємці. Тому, тільки об’єднавши капітали, вміння та ідеї, вони могли 

реалізувати масштабні проекти. З іншого боку, завдяки створенню 

акціонерних товариств відбувалася економія праці. Для управління капіталом 

одного підприємця треба наймати працівника, а в акціонерному товаристві 

він матиме змогу управляти великим виробництвом. Джон Стюарт Мілль 

приділив увагу також перевагам і недолікам акціонерних товариств. Він 

виокремив дві основні переваги акціонерного капіталу: перша з них полягає в 

ефективності такого виду товариств, а другою перевагою є принцип 

гласності, на якому вони засновані.  

Найголовнішим їхнім недоліком, на думку вченого, є незацікавленість 

менеджера в результатах діяльності корпорації. Загалом Джон Стюарт Мілль, 

порівнюючи акціонерні та приватні товариства, не надавав якомусь із них 

остаточних переваг, оскільки обидві форми мають як недоліки, так і  

переваги. Запроваджуючи певну форму економічної діяльності за умов 

вільної конкуренції, необхідно враховувати ситуацію, яка на даний момент 

склалася на ринку [111, с. 248]. Однак Дж. Ст. Мілль вказував на очевидні 

недоліки організаційної форми корпорації, серед яких основна – це 

відсутність інтересу найманих менеджерів у результатах діяльності компанії. 

З’ясування таких негативних ознак корпорації, на переконання дослідника, 

визначає необхідність контролю власника за їх діяльністю. Йдеться перш за 

все про визначення чітких правил діяльності менеджерів і матеріальне 

стимулювання. Обґрунтувавши проблему відсутності контролю за діями 

менеджерів, дослідник поставив питання про необхідність формування 
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специфічних механізмів представництва інтересів власників у корпорації 

[236, с. 251–252]. Однак, очевидно, що на цьому етапі розвитку економічної 

теорії проблеми корпоративного підприємництва аналізувалися здебільшого 

емпірично та безсистемно, а трактування основних понять корпоративних 

відносин було доволі суперечливим.  

Карл Маркс у праці «Капітал» також розглядав проблему акціонерного 

капіталу. За його словами, перехід грошового капіталу в промисловий 

спочатку був загальмований феодалізмом. Однак на початку ХVІІ ст. все ж 

утворились перші акціонерні товариства. Маркс стверджував, що 

акціонерний капітал на початку XVII ст. відіграв важливу роль в 

економічному житті тогочасної Європи. За допомогою величезних капіталів 

торговельні компанії контролювали торгівлю з колоніями й отримували 

прибутки 107, с. 89–95.  

Як вважав К. Маркс, появу акціонерних товариств прискорило 

зростання державного боргу. Саме за допомогою державного боргу, 

стверджував учений, саме і створювались акціонерні товариства. Уряди 

здійснювали все більші позики, які не повертали. Разом із тим за їх рахунок 

держави нарощували свою могутність, а потім вже ніхто не міг вимагати від 

них повернення боргу. Така політика була досить поширеною у тогочасній 

Європі, яка завдяки їй стала наймогутнішим континентом світу. Саме це 

сприяло нагромадженню капіталу, який дав змогу утворюватись акціонерним 

товариствам. Оскільки значно збільшилися масштаби виробництва, окремі 

капітали не могли ефективно функціонувати за цих умов, тому це ще 

більшою мірою сприяло створенню об’єднаних капіталів.  

Водночас підприємства, які раніше були державними, перетворились 

на суспільні. Капітал, який за своєю природою ґрунтується на суспільному 

способі виробництва і також передбачає суспільну концентрацію капіталу, за 

таких умов перетворюється на безпосередньо суспільний капітал. Акціонерні 

підприємства є колективними на противагу приватним підприємствам. Це 
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певною мірою порушення природи капіталу, який є приватною власністю 

[107, с. 112–120].  

Крім того, як зазначав К. Маркс, досить суперечливим постає питання 

щодо отримання учасниками прибутку. Навіть якщо дивіденди на акції 

включають відсоток, який отримується за умов приватного підприємства, то 

вони не включають прибутку від створеної за допомогою капіталу продукції. 

Тому дивіденди є винагородою за володіння певною часткою капіталу. Ця 

винагорода відокремлена від реальних і природних функцій капіталіста. 

Такий прибуток виступає як привласнення додаткової праці управлінця, 

тобто відбувається відчуження виробників від капіталу. В акціонерних 

товариствах функції працівників відокремлюються від власності на капітал, 

тому жоден працівник чи навіть менеджер не володіє часткою капіталу. 

Отже, їхня праця відчужена від засобів виробництва. 

К. Маркс розмежовував капітал-власність і капітал-функцію, що стало 

методологічною базою для обґрунтування фундаментальної риси 

корпоративної еволюції – відокремлення функцій власності та управління. 

Найбільш типовою характеристикою акціонерної власності він називав 

перетворення капіталіста на простого управляючого, що розпоряджається 

чужими капіталами, і власників капіталу – у чистих власників (чистих 

грошових капіталістів). Зростання усуспільнення виробництва на основі 

корпоративної концентрації капіталів веде, на думку Маркса, до внутрішньої 

суперечності в розвиткові корпоративного капіталу [107, с. 479].  

Дуалізм корпоративного капіталу визначає і двоїстий характер 

управлінської праці у корпорації. Менеджери, з одного боку, виконують 

функцію нагляду, організовуючи та контролюючи діяльність підприємства, а 

з іншого – функцію інженерно-технічного комбінування та кооперації праці й 

одержують заробітну плату. Таким чином, виникає потреба у формуванні 

особливої системи контролю за капіталом з боку власників, які практично 

відокремлені від виробничого процесу. Усунення суперечності між 

приватним характером і колективною формою корпоративної власності в 
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межах тодішнього суспільного ладу К. Маркс вважав неможливим, однак 

постановку проблеми для розвитку корпоративної теорії слід розглядати як 

вагоме методологічне підґрунтя для подальших досліджень. 

У праці «Фінансовий капітал» Рудольф Гільфердінг відвів цілий розділ 

для розгляду корпорацій. На його думку, політична економія шукала 

відмінності приватного підприємства та акціонерного товариства в їхніх 

організаційних формах. Тому дослідники прагнули з’ясувати переваги й 

недоліки кожного з них, спираючись при цьому на суб’єктивні та об’єктивні 

засади. Суб’єктивними сторонами автор вважав ступінь зацікавленості 

керівників товариства у результативності його діяльності, бажання отримати 

контроль над ним. Проте вчений не приділяв належної уваги істотним 

відмінностям між цими організаційними формами, без розуміння яких 

неможливо усвідомити їхню природу, а також тій обставині, чому акціонерне 

товариство виграє порівняно з приватним підприємством [26, с. 138–141]. 

Дослідник вважав, що корпорації надали змогу капіталу змінити свою 

найвизначнішу функцію, адже цього ніколи б не сталося за умов приватного 

підприємства, а саме відбулося «звільнення промислового капіталу від 

функції промислового підприємця». Капітал, який стає власністю корпорації, 

набуває для підприємця характеру грошового капіталу, тобто підприємець не 

має до нього прямого відношення, не бере участі у процесі виробництва, а 

лише надає певну частку капіталу для функціонування акціонерного 

товариства, а потім отримує з відсотками. Усі функції підприємців зводяться 

до виконання сукупності юридичних операцій. Автор також розглядає 

функції акціонерів та процес отримання прибутку з акцій.  

У XX ст. почався процес бурхливого створення великої кількості 

акціонерних товариств. Це знайшло відображення в працях неокласиків, які 

поглиблено вивчали проблему акціонерного капіталу. Зокрема, Альфред 

Маршалл — засновник неокласичної школи, у праці «Принципи економічної 

науки» при розкритті поняття «акціонерний капітал» наголошував на різних 

підходах до його визначення. Він стверджував, що ризик, пов’язаний із 
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діяльністю акціонерної компанії, покладено на акціонерів, хоча вони й не 

беруть участі в управлінні компанією. Як і Джон Стюарт Мілль, Альфред 

Маршалл вказував, що корпорації відрізняються великою гнучкістю та 

можливостями до безмежного розширення, коли сфера їх діяльності дозволяє 

це. Однак їм притаманний відчутний недолік, який полягає у відсутності в 

акціонерів належних знань про діяльність фірми. Маршалл зазначав, що 

ризик беруть на себе переважно менеджери і власники найбільшої частки 

акцій. Дрібні акціонери також ризикують, проте невеликими сумами. 

Могутність акціонерних компаній часто дає їм змогу встановлювати 

монополію в певних галузях економіки [110, с. 386–391]. 

У межах неокласичного напряму його засновник А. Маршалл 

найглибше проаналізував проблему формування корпорацій. У своїй 

фундаментальній праці «Основи економічної науки» він розвинув підходи 

щодо сутності та ролі великомасштабного виробництва, що може бути 

забезпечено тільки з використанням потенціалу корпорацій. А. Маршалл 

приділив увагу головним перевагам такого виробництва, які полягають, перш 

за все, в економії кваліфікованої праці, машин і сировини. Згодом дослідник 

порушив питання про розбіжність інтересів менеджменту та акціонерів 

корпорацій, зважаючи на її важливість. Учений виділяв три форми 

організації корпорації, а саме – акціонерні товариства, державні корпорації та 

кооперативні асоціації, загальною рисою яких є розмежування функцій 

управління та функцій володіння капіталом.  

Усередині корпорації формується стійке ядро власників, яке контролює 

корпорацію та недостатньою мірою враховує інтереси інших власників. Для 

того щоб нівелювати негативні наслідки такої ситуації, А. Маршалл 

запропонував використовувати потенціал кооперативної асоціації, сутність 

якої полягає в залученні суб’єктів, що ризикують втратою певних ресурсів, 

до безпосередньої участі у процесі управління асоційованим капіталом. 

Працівник підприємства отримує частку прибутку, право голосу, виступаючи 

одночасно і власником, і підлеглим [110, с. 414–417]. 
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Очевидно, що у розглянутих теоретичних концепціях уперше зроблено 

спробу відділення капіталу-функції від капіталу-власності, тому набуває 

актуальності проблема формування корпорацій. Однак найбільша активність 

у дослідженні та науковому обґрунтуванні проблем ефективного 

функціонування корпорації виявляється під час поширення корпоративного 

підприємництва на межі XIX–ХХ ст. Саме тоді формуються нові 

методологічні підходи та теоретичні напрями досліджень економічної 

реальності – неокласичний, кейнсіанський, інституціональний, у межах яких 

питання ефективної організації функціонування корпорацій розглядаються з 

урахуванням різноманітних чинників.  

Разом із тим загальним для більшості означених підходів у дослідженні 

еволюції корпоративної економіки стає фундаментальне положення про 

наростання суперечності між колективною формою та приватним характером 

корпоративної власності, що визначає необхідність наукових пошуків 

оптимальної взаємодії корпоративних суб’єктів. Саме наприкінці ХІХ ст. в 

економічній літературі постає такий суб’єкт наукового аналізу, як найманий 

менеджер, котрий за допомогою знань і кваліфікації виконує функцію 

управління капіталом корпорації. 

На початку XX ст. проблематика корпоративного підприємництва 

стала предметом спеціальних наукових досліджень, що було зумовлено 

економічним домінуванням корпорацій у підприємницькому секторі багатьох 

країн і специфікою корпоративних економічних відносин. Вагомий внесок у 

вивчення корпорації як суб’єкта економічного процесу зробили 

представники інституціоналізму. Слід зазначити, що дослідники намагалися 

вийти за межі методологічного індивідуалізму, притаманного неокласичній 

теорії. Це сприяло переходу економіки на новий етап еволюції та зумовило 

формування економічної парадигми в напрямі обов’язкового врахування 

інституціональних чинників суспільного розвитку.  

При цьому економічний аналіз корпоративних проблем активізувався 

на початку ХХ ст., що пояснюється зростанням ролі корпорацій в економіці. 
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Саме в цей період постала проблема пошуку нових методологічних підходів 

до обґрунтування економічних явищ, котрі не вписувалися у світоглядну 

концепцію традиційних підходів. Такі відомі вчені, як Й. Шумпетер і              

Дж. Гелбрейт у своїх дослідженнях приділяли значну увагу економічній ролі 

корпорацій.  

Й. Шумпетер у праці «Капіталізм, соціалізм і демократія» розглянув 

корпоративні відносини в аспекті підприємництва, а також обґрунтував їх 

інноваційну сутність. Дослідник висловив ідею про стабілізаційну роль 

великих корпорацій, стверджуючи, що вони часто стають об’єктом критики 

як монополістичні структури. Концептуальні ідеї вченого щодо ролі великих 

корпорацій надали імпульсу дослідженням у руслі неокласичної традиції, а 

також сприяли розробці інституціоналістами теорії великої корпорації як 

основного агента ринкового процесу [196, с. 466–467]. 

У дослідження структури та особливостей управління корпоративним 

підприємництвом значний внесок зробив представник соціально-

інституційної течії інституціоналізму Дж. Гелбрейт. Він відстоював думку 

про те, що корпорація є інститутом та організаційною структурою 

індустріальної економіки, які визначають тенденції розвитку сучасного 

суспільства. Під впливом науково-технічної революції розгортається новий 

етап у розвитку корпорацій – стадія зрілої корпорації. На відміну від 

підприємницької корпорації 20-30-х років ХХ ст., метою якої була 

максимізація прибутку, зріла корпорація є колективною організацією, 

суспільно-колективною власністю, поєднанням передових техніко-

технологічних систем з нагромадженням капіталу, владою техноструктури. Її 

метою є самофінансування корпорації та зростання доходів менеджерів.  

Питання управління у корпораціях реалізується через революцію 

техноструктури. Дж. Гелбрейт зазначав, що техноструктура є поєднанням 

знань і кваліфікації. Її характеризують такі ознаки, як грошова винагорода, 

ідентифікація з корпорацією, прагнення до адаптації й захист інтересів 

компанії. Аналіз цілей техноструктури та їх співвідношення з цілями 
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суспільства засвідчує, що корпорація підпорядковує ринок цілям суспільства. 

Максимізація прибутку не виявляється головною метою, а визначальним є 

зростання доходів менеджерів, для чого необхідне стабільне становище на 

ринку [37, с. 30–48].  

Представники різних течій інституціоналізму є практично єдиними в 

розумінні корпоративного підприємництва як складного та важливого 

економічного інституту. Однак існують різні підходи до трактування того, як 

і чому відбувався розвиток корпорації. Формування змісту сучасної 

корпорації випливає з розуміння її як продукту організаційних інновацій, 

метою і результатом яких можна вважати мінімізацію трансакційних витрат.  

Обґрунтована Р. Коузом теорія трансакційних витрат відіграла важливу 

роль у поглибленні теоретичного підґрунтя корпорації. У працях вченого 

вперше сформульовано поняття таких трансакційних витрат, що виникають 

через недосконалість відносин власності та неповнотою інформації. 

Дослідник вказував на проблему, котра у подальшому стала основою теорії 

асиметрії інформації щодо діяльності корпорації. Важливим аспектом 

трансакційної теорії фірми є положення про уникнення від раціональної 

поведінки економічних суб’єктів, які дослідник назвав опортуністичною 

поведінкою. Зазначена поведінка пов’язана з намаганням певних суб’єктів 

реалізувати власні економічні інтереси, що доволі часто суперечить 

інтересам фірми [92, с. 30–48]. 

Наукова дискусія щодо визначення природи корпорації активізувалася 

після виходу праці американських дослідників А. Берлі та Г. Мінза «Сучасна 

корпорація і приватна власність». У ній вчені зазначали, що корпорації 

представляють нову форму підприємств, яка принципово різниться від 

класичного типу капіталістичних фірм. Ідеться передусім про концентрацію 

корпораціями величезних капіталів, вирішальну роль в управлінні якими 

відіграють уже не номінальні власники-акціонери, а керівники компаній. 

Таку систему вчені називали «колективним капіталізмом». Однак, на їхнє 

переконання, немає жодної гарантії, що корпоративна економіка слугуватиме 
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суспільним інтересам або хоча б інтересам акціонерів, адже наймані 

менеджери не зацікавлені у максимізації прибутку фірми, отримують 

можливості узаконеними методами й різними маніпуляціями обмежувати 

формальні права міноритаріїв [203, с. 11–25].  

Подальші дослідження значення й ролі корпорації в економічній 

системі розвивалися у межах неоінституціоналізму, що намагався ліквідувати 

крайнощі ринкової упередженості неокласиків. Саме  неоінституціоналізм 

доповнює методологію дослідження корпоративного підприємництва 

інструментарієм аналізу багатьох інституційних чинників, насамперед права 

власності, влади, опортуністичної поведінки тощо [115, с. 12]. Нобелевський 

лауреат Д. Норт у праці «Інституції, інституційна зміна та функціонування 

економіки» привертає увагу до того, що економічні організації, 

розвиваючись із метою використання всіх своїх можливостей, враховують 

зміни у структурі власності, а також норми поведінки та інші неофіційні 

обмеження [116, с. 18–21]. 

Сучасний неокейнсіанський напрям економічної теорії представлений у 

працях Поля Самуельсона, який також розглянув корпорації та проаналізував 

проблематику функціонування корпоративного підприємництва. Він 

висвітлив причини розширення масштабів корпорації, вважаючи, що чим 

могутнішою стає корпорація, тим більше їй потрібно капіталу, а власний 

капітал підприємця незабаром припинить існування у формі готівки і 

перетворюється на товари або обладнання.  

Однак масштаби виробництва, які постійно зростають, вимагають 

залучення нового капіталу інших суб’єктів господарювання. Водночас вони 

будуть приєднані також і до прибутку, і до збитків об’єднаної корпорації  

[146, с. 358–365]. Аналіз теоретичних підходів до розкриття сутності 

корпорацій та корпоративного підприємництва необхідно доповнити 

узагальненням сучасних трактувань його економічної сутності (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Сутнісні ознаки корпорації та корпоративного підприємництва  

Джерело: Складено автором за даними: 129, с. 38.. 
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Зокрема, В. Мамутов та С. Грудницька розглядають корпорацію як 

господарську систему, яка формується й отримує свій статус у результаті 

багатосторонньої згоди господарських організацій – її засновників               

[104, с. 47]. Такий підхід поглиблює О. Пилипенко, який вказує на те, що 

метою формування корпорацій є консолідація та координація зусиль на 

вирішенні фінансових, технічних та соціальних проблем, а також 

забезпечення захисту інтересів юридичних осіб – суб’єктів корпорації             

[129, с. 29]. 

Корпорацію як організацію, що належить незалежним один від одного 

власникам і заснована на колективній формі власності, пропонує визначати 

дослідниця корпоративного підприємництва Н. Супрун. При цьому вона 

акцентує увагу на спроможності корпорації об’єднувати капітали, 

розподіляти функції управління та власності, а також колективному 

прийнятті рішень власниками і найманими працівниками  [164, с. 16–17]. 

Узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності корпорацій 

дає змогу обгрунтувати ряд висновків. По-перше, вивчення особливостей 

економічної природи корпорації в економічній науці супроводжувалося 

докорінним переосмисленням методології та теоретичного інструментарію. 

Домінування корпорацій, що остаточно сформувалося на межі XIX та XX ст., 

було визнано вченими як факт масштабної трансформації економічної 

системи. На сьогодні дослідників об’єднує сприйняття корпорацій як 

складного економічного інституту, однак немає єдності у поглядах на її 

сутнісні ознаки (додаток А).  

Корпорації сприяють також концентрації капіталу, забезпечують 

науково-технічний прогрес і безпосередньо впливають на розвиток 

виробництва, підвищення технічного рівня продукції та конкуренто-

спроможності. Корпорація може виступати у формі як окремого великого 

підприємства, так і об’єднання кількох підприємств, а також функціонувати у 

формі як простого акціонерного товариства, так і об’єднання акціонерних 

товариств. Вона є однією з наймасштабніших форм інтеграції капіталу 
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шляхом об’єднання акціонерних товариств та інших фірм різних сфер 

діяльності з метою розробки узгодженої політики (додаток Б).  

Підвищення ролі корпорацій здійснюється не лише шляхом їх значної 

частки у виробництві промислової продукції та наданні послуг і відповідно 

— у виробництві ВВП. Капітал корпорацій впливає на особливості 

соціально-економічних відносин за важливими напрямами. Економічна 

функція корпорацій є визначальною, тому що всі світові масштабні 

економічні здобутки отримані внаслідок розвитку акціонерних товариств. 

Акціонерний капітал впливає на суспільство в цілому, оскільки діє практично 

в усіх країнах. Його роль в економіці не обмежується лише показниками 

виробництва, оскільки він впливає на важливі чинники політичного і 

соціального характеру. Очевидно, що від стану корпоративного сектору 

залежить і соціально-економічний стан держав, а також світової економіки. 

 

1.2. Концепції національних конкурентних переваг та 

конкурентоспроможності  

 

Поняття «конкурентоспроможність» відображає в загальному вигляді 

умови функціонування економічних суб’єктів у процесі їх конкурентної 

взаємодії. Оскільки економічні суб’єкти і середовище їх взаємного 

функціонування не є чимось незмінним, то й категорія конкуренто-

спроможності як відображення сутнісних ознак цього процесу також 

характеризується рухомістю, плинністю, перехідним характером сутностей. 

Таке розуміння сутності конкурентоспроможності потребує при з’ясуванні її 

змісту і трансформації істинних ознак розкриття умов її походження, 

виникнення й подальшого процесу розвитку, що знайшло своє відображення 

в еволюції процесу виробництва, його структури, динаміки, пріоритетності 

факторів виробництва та зміни умов і методів конкурування. 

Серед теоретичних розробок, які передували концепціям 

конкурентоспроможності корпоративного підприємництва, слід назвати 
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теорії міжнародної торгівлі (меркантилістські, абсолютних переваг А. Сміта, 

порівняльних переваг Д. Рікардо, співвідношення факторів виробництва             

Е. Хекшера і Б. Оліна, вирівнювання цін на фактори виробництва                        

П. Самуельсона, «нової торгівлі» П. Кругмана), які розглядали взаємодію 

країн на світових ринках; теорії державного регулювання («національної 

економії» Ф. Ліста, історичної школи В. Рошера, Б. Гільдебранда, К. Кніса, 

концепція стимулювання попиту Дж. М. Кейнса); інноваційно-технологічні 

теорії економічного зростання (теорії економічного зростання з виокремле-

нням факторів підприємництва та інновацій Й. Шумпетера, Дж. Кендрика,             

Е. Денісона, Р. Солоу, нової хвилі теорій економічного зростання П. Ромера і 

Р. Лукаса); теорії просторової організації продуктивних сил А. Маршалла,          

Ф. Перру, Дж. Бекатіні, в яких дається пояснення ролі національних регіонів 

у забезпеченні конкурентоспроможної країни [76, 1154–1192]. 

Першою спробою осмислення функціонування відкритої національної 

економіки та обґрунтування конкурентної стратегії країн для забезпечення 

економічного зростання стало економічне вчення меркантилістів, яке 

віддзеркалює основні тенденції розвитку економічної думки та економічну 

політику більшості європейських країн з останньої третини XV ст. до XVIІІ 

ст. У теорії меркантилістів обґрунтовувався визначальний вплив сфери 

грошового обігу, а у роботах пізніх меркантилістів – сфери товарного  обміну 

на розвиток економіки. Абсолютною формою багатства вважалися гроші, а 

засобом нагромадження багатства – зовнішня торгівля, що базувалася на 

принципі нееквівалентного обміну і перерозподілу суспільного багатства 

одних націй на користь інших. З метою нагромадження золота і срібла, а 

пізніше – товарів, основою конкурентної стратегії меркантилістів стала 

політика протекціонізму, в найдовершенішому вигляді обґрунтована 

англійським вченим Томасом Меном у праці «Багатство Англії у зовнішній 

торгівлі» [76, с. 392–401]. 

Окремі принципи теорії меркантилізму застосовуються й сьогодні 

промислово розвиненими країнами, які, проповідуючи прогресивність 
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лібералізації зовнішньої торгівлі та ефективність дотримання 

космополітичного принципу невтручання держави в економіку, фактично 

підтримують нееквівалентний обмін і перерозподіл суспільного багатства 

неконкурентоспроможних націй на свою користь. Таким чином, в умовах 

диспаритетності у відносинах між країнами з різним рівнем економічного 

розвитку протекціонізм є економічно виправданим заходом державної 

політики та таким, що створює умови для забезпечення штучної 

(номінальної) конкурентоспроможності впродовж періоду формування 

реальних конкурентних переваг. 

Представники класичного напряму А. Сміт і Д. Рікардо в своєму 

оцінюванні конкурентоспроможності країн та корпоративного підприєм-

ництва  спиралися на дослідження факторів виробництва: землі, капіталу, 

природних ресурсів і праці. Таким чином, концепція А. Сміта, що розглядала 

як абсолютні переваги природні умови, стала першим етапом в еволюції 

наукових поглядів на формування конкурентних переваг країн і корпора-

тивного підприємництва. Теорію порівняльних переваг Д. Рікардо можна 

вважати наступним етапом становлення й розвитку теорії конкурентоспро-

можності корпоративного підприємництва з позицій розширення аналізу 

факторів формування конкурентних переваг: праці, капіталу і природних сил. 

У цілому в працях класиків економічної теорії індикатором конкурентоспро-

можності корпоративного підприємництва визначено рівень виробни-

чих0витрат,0а0основними0методами0конкуренції – цінові [156, с. 379–412].                                 

На сучасному етапі серед всесвітньо відомих шкіл, які займаються 

розробкою загальної теорії конкурентоспроможності корпоративного 

підприємництва, найбільш авторитетною є Гарвардська школа бізнесу                

(М. Портер, М. Енрайт, А. Чандлер). Аналіз конкурентоспроможності у 

викладенні М. Портера є репрезентацією шумпетерівського варіанта: 

«Традиційні теорії концентрували увагу на перевагах на основі факторів чи 

ефекту масштабу. Зміни в технології вважалися екзогенними, тобто такими, 

що знаходились поза предметом дослідження цих теорій. Нова теорія має 
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взяти за основу вдосконалення та оновлення технології». Результатом 

наукових досліджень М. Портера в цій царині є концепція стадій 

економічного розвитку націй, згідно з якою держави проходять чотири стадії 

конкурентоспроможності, концепція ромба конкурентних переваг і концепція 

промислових кластерів [134, с. 379–412]. 

Слід зазначити, що конкурентоспроможність на будь-якому рівні є 

результатом наявності конкурентних переваг. При цьому найчастіше 

конкурентна перевага розглядається як відносна перевага ринкового суб’єкта 

над конкурентами за тими позиціями, що є важливими для споживача. 

Відповідальність за стан конкурентоспроможності національної економіки 

покладається на державу. Саме державі відведено провідну роль у визначенні 

завдань та інструментів економічної політики, дотриманні міжнародних 

зобов’язань. Відповідно до існуючих цілей та завдань можна визначити 

концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки (рис. 1.2). 

Рівні економічного розвитку країн у концепції М. Портера представ-

лено у вигляді стадій розвитку конкуренції. Останні класифіковано відпо-

відно до джерел досягнення конкурентоспроможності. Національні еконо-

міки, які віднесено до першої стадії розвитку, досягають конкурентоспро-

можності виключно завдяки основним факторам виробництва – природним 

ресурсам, сприятливим умовам для сільгоспвиробництва, надлишковій і 

дешевій напівкваліфікованій робочій силі. На другій стадії конкурентні 

переваги економіки формуються в результаті збільшення обсягу інвестицій 

та корпоративного підприємництва. Основними ресурсами конкурентоспро-

можності на цій стадії є вдосконалення факторів виробництва, стратегія, 

структура і суперництво фірм, зростаючий внутрішній попит [134, с. 41]. На 

третій стадії, яка характеризується розвитком конкуренції на основі ново-

введень, ресурсами конкурентоспроможності є всі складові конкурентного 

ромба (параметри факторів, стратегія, структура і суперництво фірм, пара-

метри попиту, споріднені та підтримуючі галузі), що тісно взаємодіють між собою. 
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Рис. 1.2. Концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки 

Джерело: Складено автором самостійно. 
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- головною перевагою національної економіки в конкурентному 

протистоянні є інноваційна діяльність, спрямована на отримання нових знань 

і технологій, що здатні забезпечити стійку економічну динаміку на якісно 

новій основі [134, с. 191]. М. Портер зазначив, що конкуренція на світових 

ринках здійснюється не окремими фірмами, а групами конкуренто-

спроможних фірм – промислових кластерів, які пов'язані вертикальними 

(споживач / постачальник) або горизонтальними (спільні клієнти, технології, 

посередники) взаємовідносинами і, таким чином, виявляють взаємну 

підтримку.  

Теорія промислових кластерів М. Портера була підтримана і творчо 

розвинута в роботах іншого американського вченого М. Енрайта, який 

запропонував концепцію регіонального кластера. Відповідно до його теорії 

конкурентні переваги формуються не на національному рівні, як вважав            

М. Портер, а на регіональному, де головна роль належить історичним 

передумовам розвитку регіонів, особливостям культури ведення бізнесу, 

організації0виробництва й отримання0освіти.                                                                                                                                     

Свій внесок у розробку теорії конкурентоспроможності здійснив 

представник британської наукової школи Дж. Даннінг, який дослідив 

конкурентні позиції країни в залученні іноземних інвестицій [144, с. 52–67]. 

У подальшому він застосував ОLІ-парадигму для пояснення впливу ТНК на 

конкурентоспроможність країн і регіонів на міжнародному ринку. На основі 

емпіричних досліджень діяльності американських ТНК у восьми країнах        

Дж. Даннінг дійшов висновку, що визначальними у забезпеченні їх 

конкурентоспроможності є три детермінанти, якими володіють ТНК чи 

країни у цілому, зокрема: 

- переваги володіння (ownership advantages, О-переваги) характери-

зують ступінь розвитку передових технологій і володіння неявними активами 

(компетенціями), що формують сприятливі умови для країни (фірми) при 

інвестуванні за кордон. Переваги володіння представлені показниками обсягу 

людського капіталу в країні (частка науковців, інженерів, адміністративних 



 31 

працівників і менеджерів у загальній кількості економічно активного 

населення країни за рік) та видатків на НДДКР (% від ВВП); 

- переваги інтернаціоналізації (internationalization advantages,                   

І-переваги) – фактори, які спонукають компанії до використання цих переваг 

самостійно, не видаючи ліцензій на виробництво іншим підприємствам.              

І-переваги характеризують показники індексу інтернаціоналізації (частка 

роялті, гонорарів менеджерів та інших платежів, отриманих підприємствами 

даної країни від неафільованих фірм, від загального обсягу аналогічних 

платежів, отриманих від усіх іноземних фірм). Дж. Даннінг удосконалив 

модель ромба конкурентних переваг М. Портера, увівши до переліку 

факторів конкурентоспроможності ще одну додаткову змінну – міжнародний 

бізнес (рис. 1.3);                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Детермінанти конкурентних переваг країн (модифікація            

Дж. Даннінгом ромба М. Портера) 

Джерело: Cкладено автором за даними: [209, с. 75–81; 210, с. 6–11]. 
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- переваги розташування (localization advantages, L-переваги), 

наявність яких у країні сприяє залученню іноземних інвестицій, визначені 

через індикатори залежності економіки від природних ресурсів (обсяг 

експорту сировинної продукції та туристичних послуг на душу населення 

країни); середньої заробітної плати у вторинному секторі економіки 

(сільському господарстві); темпів зростання промислового виробництва 

країни (%); індексу інфраструктури; податкового навантаження (середнє 

арифметичне від показників, як податок на доходи корпорацій та частка усіх 

податків у ВВП країни). 

Дослідник вказав на вагомий вплив ТНК стосовно стратегії і 

конкурентної позиції окремих країн на світовому ринку. Кінець XX ст. 

ознаменувався зміною акцентів у конкурентній боротьбі [99, с. 227–238]. 

Основним імперативом забезпечення конкурентоспроможності країн на 

світовому ринку в період формування «нової економіки» стало створення й 

примноження конкурентних переваг «вищого порядку» – інноваційних та 

корпоративного підприємництва – за рахунок активізації діяльності 

наукомісткого сектора економіки.                  

У зв’язку з цим значна кількість наукових досліджень західних 

економістів висвітлює проблеми формування в національних господарствах 

принципово нових інституцій  –  національних  інноваційних систем (НІС), 

які сприяють реалізації інноваційної моделі розвитку та формуванню нового 

типу інноваційної конкурентоспроможності країни, для якої характерними є: 

 наявність державної політики і законодавства, спрямованих на 

стимулювання інноваційних процесів; 

 високий рівень розвитку освіти і науки; 

 розвиток науково-дослідних робіт і конструкторських розробок; 

 переважання інтелектуального характеру праці порівняно з 

індустріальним; 

 високовартісна робоча сила; 

 інтегровані технології; 
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 інтелектуалізація економіки, яка базується на знаннях. 

Вперше термін НІС був запроваджений у науковий обіг професором 

Сассекського університету (Великобританія) К. Фріменом у 1987 р.                  

[17, с. 144]. У подальшому в спільній монографії Р. Нельсона, К. Фрімена 

«Технічний прогрес та економічна теорія» сформовано концепцію НІС та 

визначено основні її принципи: 

 поширення конкуренції на основі нововведень; 

 визнання НДДКР ключовим фактором економічної динаміки; 

 визнання домінуючої ролі знань у формуванні стійких конкурентних 

переваг суб’єктів економічної діяльності; 

 дослідження суті й ролі НІС як інституційної компоненти 

інноваційної моделі розвитку, що визначає її напрямки і структуру                  

[45, с. 125–145]. 

Основним чинником конкурентоспроможності країни з позиції 

представників культуралістичного підходу, серед яких Е. Вогель, Дж. Лоджа, 

Дж. Воронофф, К. Ван Волферен, є зміни в культурі та ідеології. Саме цим 

культуралісти пояснюють економічні успіхи комунітарних суспільств 

Східної Азії повоєнної Японії, Південної Кореї, Тайваню [211, с. 7–9]. 

Фактором конкурентоспроможності країни з позицій соціально-

державного підходу та корпоративного підприємництва є її здатність 

створювати й поширювати нові технології, яка формується під впливом 

односпрямованої політики соціально-політичних інститутів суспільства і 

держави. Таким чином, підвищення міжнародної конкурентоспроможності 

країни є результатом співробітництва і координації зусиль уряду, бізнесу, 

праці. Обмеженість цього підходу полягає у неможливості формалізувати 

структуру соціально-політичних інститутів з їхніми унікальними націо-

нальними рисами, а відтак неможливо кількісно визначити їх вплив на 

конкурентоспроможність країни. Соціально-державний підхід може 

розглядатися як частина інституціонального підходу, що визначає важливість 

таких чинників, як соціально-політичні інститути та «системність». 
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Аналіз конкурентоспроможності пов’язується з дослідженням теорій 

міжнародної торгівлі, в яких розглядається взаємодія країн з іншими 

державами на світових ринках, і теорій просторової організації продуктивних 

сил, предметом дослідження яких є процеси конкуренції в корпоративному 

підприємництві, в промисловості та сільському господарстві. І. Пилипенко 

виокремив три етапи у розвитку цих теорій, а саме: 

І-й етап (кінець XVIII ст. – 1950-і роки) ознаменувався бурхливим 

розвитком промислового виробництва і міжнародної торгівлі, що знайшло 

відображення в розробці базових теорій міжнародної торгівлі й 

територіальної організації виробництва: Великобританія – три розробки 

(теорія абсолютних переваг А. Сміта, теорія порівняльних переваг Д. Рікардо, 

теорія промислових районів А. Маршалла); Німеччина – п’ять розробок 

(теорія розміщення сільського господарства І. Тюнена, теорія регіонального 

штандарту В. Лаунхардта, теорія промислових стандартів А. Вебера, теорія 

центральних міст В. Кристаллера, теорія розміщення господарства А. Леша); 

Швеція – теорія співвідношення факторів виробництва Е. Хекшера і Б. Оліна, 

а такж теорія дифузії нововведень Т. Хегерстранда [205, с. 59–60]. 

ІІ-й етап (1950-і – кінець 1980-х років) характеризується розробкою 

теорій, які взято за основу при формуванні сучасних концепцій 

конкурентоспроможності, а саме: 

- моделі специфічних факторів виробництва і торгівлі П. Самуельсона 

і Р. Джонса, «нової торгівлі» П. Кругмана (США); 

- моделі територіально-виробничих комплексів і ТВК-підхід                      

М. Бандмана (СРСР), промислових районів Дж. Бекатіні (Італія); 

- концепції, які пояснюють причини іноземного інвестування і 

поведінку ТНК: «здатності до привласнення» С. Меджі, П. Баклі, М. Кессона 

(США), еклектична ОLІ-парадигма Дж. Даннінга (Великобританія); 

- теорія «нового зростання» П. Ромера. 

III-й етап (з кінця 80-х років ХХ ст.) характеризується розробкою тео-

рій, які пояснюють причини успіху та невдач спеціалізації країн на 
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виробництві певних товарів, визначають фактори конкурентоспроможності 

країн і регіонів у глобалізованому світовому господарстві, пропонують 

концепції конкурентоспроможності національних економік, які є логічним 

продовженням дослідження участі країн і регіонів у міжнародному поділі 

праці та процесів концентрації виробництва [204, с. 150]. Теорії 

конкурентоспроможності націй можна об’єднати в три групи, зокрема: 

- американська наукова школа (М. Портер, концепція ромба 

конкурентних переваг, концепція промислових кластерів, концепція 

чотирьох стадій економічного розвитку нації; М. Енрайт, концепція 

регіональних кластерів), орієнтована на практичні аспекти реалізації програм 

конкурентоспроможного розвитку країн і регіонів у світовому господарстві, 

- британська наукова школа (еклектична ОLІ-парадигма                         

Дж. Даннінга, вдосконалення ромба конкурентних переваг М. Портера;            

Дж. Хамфрі, X. Шмітц, Р. Каплінскі – концепція взаємодії формування 

доданої вартості та кластера; концепція техноекономічної парадигми в 

циклічному розвитку світового господарства К. Фрімена) займається дослід-

женням позицій країн, що розвиваються, в процесах конкуренції та ролі ТНК 

в економіці як країн у цілому, так і у функціонуванні регіональних кластерів; 

- скандинавська наукова школа (Б.-О. Лундваль, Б. Йонсон, концепція   

національної системи інновацій та економіки навчання; Е. Райнерт,    

концепція «індексу якості» економічної діяльності; Б. Асхайм, А. Азаксен, 

концепція регіонів навчання; група дослідників, які займалися практичним 

застосуванням та вдосконаленням ромба конкурентних переваг М. Портера), 

у межах якої провадяться переважно соціально-економічні дослідження, 

зорієнтована перш за все на задоволення потреб економіки і суспільства 

невеликих країн Західної та Північної Європи у світовому господарстві, що 

змінюється.  

Відповідно до цієї концепції конкурентоспроможність будь-якої 

економічної системи полягає в її здатності в умовах жорсткого глобального 

протистояння цілісно й послідовно забезпечувати розширене 
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самовідтворення з дотриманням економічних, соціальних і екологічних 

стандартів розвитку [150, с. 29–38]. Конкурентоспроможність відповідно до 

заданих економічних параметрів означає ступінь і ефективність включення 

країни в міжнародний економічний простір через рух товарів, капіталу, 

робочої сили, технологій і можливість, на цій основі формування економічно 

вигідних відносин із зовнішніми партнерами. Проведення відкритої 

зовнішньоекономічної політики для конкурентоспроможного суб’єкта 

означає: 

- забезпечення економічного зростання і підвищення суспільної 

продуктивності праці, що кількісно визначається через показники темпів 

зростання ВВП та ВВП на душу населення; 

- підвищення ефективності національної економіки в цілому та 

окремих господарських структур у масштабах світового ринку; 

- проведення модернізації економіки.    

 Необхідно з’ясувати роль конкурентних переваг корпоративного 

підприємництва в умовах членства в СОТ. Конкурентні переваги 

корпоративного підприємництва визначаються становищем корпорації на 

ринку, що дозволяє їй долати сили конкуренції та приваблювати покупців. 

Конкурентні переваги створюються унікальними матеріальними та 

нематеріальними активами, якими володіє корпорація, тими стратегічно 

важливими для даного бізнесу сферами діяльності, котрі дозволяють 

перемагати в конкурентній боротьбі. Основою конкурентних переваг є 

унікальні активи підприємства чи особлива компетентність у сферах 

діяльності, важливих для даного бізнесу. Конкурентні переваги зазвичай 

реалізуються на рівні стратегічних одиниць бізнесу та є основою ділової 

(конкурентної) стратегії підприємства. 

Конкурентна перевага відображає ті характеристики та властивості 

товару або марки, які створюють для фірми певні переваги порівняно зі 

своїми безпосередніми конкурентами. Ці характеристики можуть належати 

до продукції або до додаткових послуг, форм виробництва, збуту чи 
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продажу, специфічних для фірми або продукції. Конкурентна перевага є 

«зовнішньою», якщо вона базується на відмінних якостях товару, що 

утворюють цінність для споживача або за рахунок зниження витрат, або за 

рахунок підвищення ефективності [161, с. 42–57]. 

Стратегія зовнішньої конкурентної переваги – це стратегія 

диференціації, що спирається на маркетингове «ноу-хау» фірми, її переваги у 

вивченні попиту споживачів. Конкурентна перевага є «внутрішньою»,  якщо 

вона базується на перевагах фірми в частині витрат виробництва та обігу, 

менеджменті, нижчій собівартості порівняно з конкурентами; тобто є наслід-

ком вищої продуктивності. Стратегія, що базується на внутрішній конку-

рентній перевазі, – це стратегія домінування по витратах, що ґрунтується на 

організаційному та виробничому ноу-хау фірми [198, с. 304–315].   

Варто зазначити, що модернізація виступає ключовим фактором 

утримання конкурентних переваг корпорацій. Виразну тенденцію 

імплементації стратегії модернізації виробництва демонструють розвинуті 

країни світу. Щодо слаборозвинених економік, то вони змушені грати за 

правилами, нав’язаними їм країнами-лідерами. Неефективність зовнішньо-

економічних зв’язків виявляється по всьому ланцюгу міжнародних еконо-

мічних відносин. У структурі зовнішньої торгівлі переважають некритичний 

імпорт товарів широкого вжитку, низькоякісні продукти харчування, 

«секонд»-технології, експорт сировини і напівфабрикатів із низьким рівнем 

доданої вартості.  

Переміщення висококваліфікованої робочої сили у розвинені країни є 

загальновизнаною тенденцією «відпливу інтелекту» і набуло загрозливих 

масштабів. Виконання вимог щодо лібералізації зовнішньої торгівлі, 

зниження рівня протекціоністських заходів і обмеження впливу держави на 

формування пропорцій економічного розвитку спричиняє подальшу 

деформацію галузевої і технологічної структури виробництва [98, с. 25–28]. 

Основною формою переміщення капіталу до країн-реципієнтів є кредити та 

системні позики замість очікуваних прямих іноземних інвестицій і 
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високотехнологічного імпорту, що призводить до накопичення критичного 

державного боргу та збільшення боргового навантаження на виробництво й 

унеможливлює здійснення незалежної економічної політики. 

Рівень економічного розвитку країн обумовлює диференційований 

вплив різних факторів на забезпечення конкурентоспроможності, що є 

визначальним критерієм вибору конкурентних переваг. Згідно з концепцією 

стадій економічного розвитку націй М. Портера, держави проходять чотири 

стадії-моделі розвитку, які класифікують відповідно до джерел досягнення 

конкурентоспроможності на основі: факторів виробництва, інвестицій, 

нововведень, багатства. 

Стратегія факторних переваг базується на постулатах теорій 

абсолютних переваг А. Сміта, порівняльних переваг Д. Рікардо, факторів 

виробництва Е. Хекшера, Б. Оліна, П. Самуельсона. Відповідно до факторної 

стратегії конкурентоспроможність країни забезпечується інтенсивним 

використанням традиційних факторів виробництва: робочої сили, капіталу, 

природних ресурсів. Країни зі значними запасами природних ресурсів, 

відносно дешевою робочою силою, вигідним георозташуванням досягають 

цінових переваг над конкурентами, експортуючи сировинну і трудомістку 

продукцію [100, с. 7–15].  

У результаті використання виключно ресурсних, транзитних і цінових 

переваг без формування фундаментальних факторів розвитку економіки 

(розвитку ринкової інфраструктури, забезпечення макроекономічної 

стабільності, розвитку людського капіталу, інституційних і структурних 

зрушень в економіці) формується конкурентоспроможність найнижчої якості, 

яка характеризується низькою ефективністю використання природних 

ресурсів, високою ресурсомісткістю та витратністю виробництва, що призво-

дить до виснаження ресурсів країни. Вплив технічного прогресу зумовлює 

інтенсифікацію використання природних ресурсів: поліпшення доступності 

вже існуючих та пошук нових видів сировини. Розплатою за цю експансію є 

виснаження природних ресурсів внаслідок використання і зловживання ними 
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[105, с. 15–18]. Серед основних недоліків використання стратегії факторних 

переваг можна виділити: 

- виснаження невідтворюваних ресурсів країни; 

- виробництво і експорт низькотехнологічної продукції з низьким 

рівнем доданої вартості; 

- високий рівень матеріаломісткості виробництва; 

- імпорт низькотехнологічних, екологодеструктивних, трудо- і 

капіталомістких виробництв та низька частка імпорту високих технологій; 

- низький рівень валового нагромадження основного капіталу через 

обмеженість власних фінансових ресурсів для саморозвитку; 

- багатоукладність економіки з переважанням виробництв нижчих 

технологічних укладів і, як наслідок, відволікання ресурсів від формування 

вищих технологічних укладів; 

- відсутність стимулів до підвищення продуктивності праці і відплив 

висококваліфікованої робочої сили за кордон; 

- висока залежність від коливань світогосподарської кон’юнктури, 

зокрема, найбільш рухомої її частини – цін на сировину; 

- неможливість забезпечення стабільних темпів економічної динаміки 

через нестійкість конкурентних переваг і жорсткі умови конкуренції на 

світових ринках. 

Стратегію забезпечення конкурентоспроможності на основі факторів 

виробництва використовують на сучасному етапі більшість країн, що 

розвиваються, країни з трансформаційною економікою, а також деякі 

заможні країни, які мають значні запаси природних ресурсів, серед них 

Канада й Австралія. Природні сили та пов’язані з цим цінові переваги не 

можна розглядати як довгострокові чинники забезпечення конкуренто-

спроможності. Для слаборозвинених країн використання стратегії факторних 

переваг загрожує технологічним відставанням і закріпленням їх у ролі 

сировинного придатку технологічно розвинених країн [160, с. 130–132]. 
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Ще однією стратегією є стратегія розвитку конкурентоспроможності на 

основі інвестицій. Перші спроби сформулювати параметри інвестиційної 

моделі розвитку належать представникам класичної економічної теорії                 

Т. Мальтусу, Дж. Міллю, Ж.-Б. Сею, які основним інструментом роз-

ширеного відтворення вважали нагромадження частини прибутку, спрямува-

ння заощадженого прибутку на впровадження і поширення нових машин, які 

дають можливість скоротити затрати праці, збільшити обсяги виробництва 

або зменшити витрати виробництва, а перешкоду до безмежного розширення 

виробництва вбачали в нестачі виробників і виробничих потужностей. 

Динаміка рівня капітальних вкладень, тобто інвестиційні коливання, на 

думку неокейнсіанців – Дж. Хікса, П. Самуельсона і Е. Хансена, є визна-

чальним чинником циклічності економ-мічного розвитку [96, с. 211–224]. 

Щодо стратегії розвитку конкурентоспроможності на основі інновацій 

слід зазначити, що сучасні вітчизняні й зарубіжні науковці, досліджуючи 

форми і методи ведення конкурентної боротьби у відкритій економіці, 

звертають увагу на той факт, що більшість розвинених країн світу посідають 

лідируючі позиції в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності та 

зберігають за собою вигідне місце у світовому поділі праці не за рахунок 

дешевих виробничих ресурсів, а забезпечуючи найбільш сприятливе 

підґрунтя для довгострокового розвитку, насамперед за рахунок ін-

новаційних чинників. 

Характерною ознакою економік, що функціонують за інноваційним 

сценарієм розвитку, є висока швидкість процесів, що відбуваються. Перемога 

у конкурентній боротьбі великою мірою залежить від швидкості реагування 

на зміни ринкової кон’юнктури, орієнтації суб’єктів господарювання на 

задоволення перспективних (абсолютних) потреб, які ще не стали 

загальними, але слугують орієнтиром для виробничої спеціалізації, амбітним 

намаганням лідирувати не на сьогоднішніх, а на майбутніх ринках. 

Новаторську концепцію розвитку бізнесу з принципом, орієнтованим на 

завоювання майбутніх ринків, її засновники – Г. Хемел і К. Прахалад – 
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назвали інтелектуальним лідерством. Ця концепція бізнесу є основою для 

формування стратегії і тактики стійкого економічного та соціального 

розвитку економік розвинених країн світу. Щоб зайняти чільне місце на 

ринках у майбутньому, необхідно виходити не з наявних ресурсів, а на основі 

інформації про майбутнє правильно визначити головні пріоритети 

економічного, соціального і науково-технічного розвитку національної 

економіки та забезпечити реалізацію обраної стратегії [90, с. 715–728]. 

У межах інвестиційної та інноваційної моделей розвитку 

виокремлюють стратегії екзогенного й ендогенного спрямування 

національної економіки. Стратегія екзогенного розвитку ґрунтується на 

теоретичних постулатах неокласичної концепції вільного ринку, що виходить 

із конструктивної ролі вільних ринків, необхідності лібералізації економіки, 

її зовнішньої відкритості, впровадження передових іноземних технологій. Як 

аргумент на користь неокласичної моделі вільного ринку наводяться 

приклади її успішного застосування розвиненими ринковими економіками. 

Для країн, що розвиваються, та постсоціалістичних країн пропонується 

прискорене відкриття національних економік, лібералізація торговельного 

режиму і на цій основі розширення місткості ринку; збільшення капітало-

вкладень за рахунок залучення іноземних інвестицій; підвищення ефектив-

ності використання наявних ресурсів унаслідок трансферу технологій.  

Лауреат Нобелевської премії з економіки Майкл Спенс у доповіді МВФ 

про стратегію стійкого зростання і всебічного розвитку «The Growth Report: 

Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development» доводить вигідність 

лібералізації зовнішньоекономічної і, в першу чергу, торговельної політики 

країн, що розвиваються, аргументуючи це наданням цим країнам унікальної 

можливості застосовувати модель наздоганяючого зростання і застосування 

як важливого ресурсу економічного розвитку досягнення світової економіки 

[211, с. 9–12].  

Забезпечення високих темпів економічного зростання для країн, що 

розвиваються, стає можливим завдяки наздоганяючому зростанню, яке 
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пов’язане, передусім, з навчанням і передачею знань. На відміну від 

розвинених країн, які для забезпечення економічного зростання й 

розширення виробничих потужностей змушені самостійно винаходити нові 

технології, країни, що розвиваються, можуть, принаймні протягом певного 

періоду часу, імпортувати їх. Цим країнам необхідно лише імпортувати й 

адаптувати запозичені технології, що потребує певної винахідливості, 

новаторства і модифікації [210, с. 7–12]. 

Незважаючи на певні економічні успіхи країн, які обрали модель 

наздоганяючого розвитку, особливо її зовнішньоорієнтований варіант, 

остання має ряд суперечностей. Виокремлюють шість основних 

суперечностей цієї моделі, зокрема, відтворення індустріальної структури 

економіки, недоспоживання населення, переважання екстенсивних факторів 

розвитку, масштабний імпорт капіталу, залежність екзогенно орієнтованих 

економік від експорту власної продукції, абсолютна технологічна, 

інтелектуальна та культурна залежність від постіндустріальних країн.  

Проаналізувавши основні суперечності наздоганяючої моделі розвитку, 

можна зробити висновок, що остання неспроможна вивести країни з-під 

диктату постіндустріальних держав. Відносна безперспективність цієї моделі 

пов’язана з тим, що вона призводить до формування субординованої 

економіки та не може забезпечити подолання технологічного й економічного 

розриву між наздоганяючими країнами і постіндустріальним світом. Але, з 

іншого боку, скорочення розриву між постіндустріальними країнами і 

рештою світу можливе лише за активного застосування технологічних 

досягнень західних країн. 

Конструктивізм розглянутих моделей конкурентоспроможності, серед 

яких модель факторних переваг, інвестиційна, модель екзогенного розвитку, 

імітаційна й інноваційна моделі, дає можливість глибше зрозуміти природу 

феномена конкурентоспроможності. Оцінка глобального ринку дає підстави 

для висновку про те, що головну роль у світовій економіці відіграє вузьке 

коло міжнародних економічних і фінансових організацій, до якого входить 
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50–60 найбільших корпорацій. При цьому в кожній розвиненій державі 

домінуюче становище займають кілька фінансово-промислових груп, що 

конкурують на всіх світових ринках між собою та з іноземними 

корпораціями [173, с. 69–82]. 

Роль корпорацій у розвитку національної економіки обумовлює 

необхідність їх дослідження, з одного боку, як суб’єктів і об’єктів 

промислової політики, з іншого – як інституціональної основи змішаної 

економіки, що формується у процесі реформування національної економіки 

та трансформації господарської системи. У такій якості корпоративні 

організації стають стратегічними партнерами держави. 

На наш погляд, формування великих корпоративних структур 

відповідає потребам розвитку вітчизняного виробництва. Національне 

господарство базується на великих корпоративних організаціях, навколо яких 

формуються мережі підприємств середнього і малого бізнесу. Національний 

капітал набуває шансу стати конкурентоспроможним на світових ринках. 

Сучасна практика країн з розвиненою економікою підтверджує необхідність 

зміни конкретних форм цього регулювання і підтримки, що, поза сумнівом, 

слід ураховувати у процесі налагодження системи партнерства держави і 

корпоративного сектору економіки [236]. 

Корпоративну організацію слід розуміти як групу юридичних осіб 

(самостійних господарських організацій), що здійснюють спільну діяльність 

на основі консолідації активів або договірних (контрактних) відносин для 

досягнення спільних цілей. Необхідно зазначити, що в сучасній економічній 

теорії не існує єдиної позиції щодо поняття інтеграції. Воно частіше 

досліджується в роботах зарубіжних економістів у процесі аналізу 

концентрації капіталу в різних секторах економіки, встановлення цін на 

товари (у ході цінових воєн і картельних угод), розподілу ринків за видами 

(досконала конкуренція, монополія, олігополія) [159, с. 269–284]. У межах 

цих підходів нами виділено найбільш значущі економічні чинники інтеграції 
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промислового і фінансового капіталів. Інтеграція капіталу, як показують 

результати досліджень, є сукупністю таких дій, які послідовно виконуються: 

 мобілізації грошових коштів фізичних і юридичних осіб для 

утворення акціонерного капіталу; 

 матеріалізації акціонерного капіталу в чинники виробництва; 

 концентрації капіталу (збільшення його розмірів у результат 

капіталізації частини прибутку);  

 централізації капіталу (об’єднання капіталів окремих господарю-

ючих суб’єктів в єдиний капітал групи суб’єктів); 

 концентрації виробництва (наростання маси засобів виробництва і 

робочої сили на великих підприємствах у результаті концентрації та 

централізації капіталу). 

Особливість корпоративної форми власності, як зазначає                             

А. Гальчинський, полягає у тому, що вона зберігає через володіння окремими 

особами акціями все позитивне, що притаманне приватній власності, а саме: 

ініціативу, підприємницький інтерес, свободу вибору, право безстрокового 

успадкування тощо. Саме тому корпорація долає обмеження, що є 

властивими приватній формі власності. Вчений вказує на ряд переваг 

корпоративної форми власності, серед яких висока виробнича гнучкість; 

здатність акумулювати ресурси величезних обсягів; найбільша демократич-

ність, з якою пов’язана «революція в управлінні»; особлива соціально-

інтегрувальна функція [22, С. 428–429]. 

Учені привертають увагу до того, що інформаційна революція, одним 

із визначальних стимулів якої є корпорація, своєю чергою суттєво вплинула 

на «функціональне оновлення корпорації». Саме сучасна інформаційна 

мережа, на думку А. Гальчинського, також є породженням корпорації, її 

сучасною функціональною структурою. Більш того, без корпорацій світова 

інформаційна мережа втрачає економічне підґрунтя для свого існування. 

Ієрархічні форми організації корпорації, притаманні здебільшого 

індустріальному періодові розвитку суспільства, поступово поступаються 
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місцем інформаційній мережі та децентралізованим структурам корпорацій 

[20, с. 7–11]. 

Однак у постіндустріальну епоху корпорація набуває «багатоцільового 

характеру». Вона починає відповідати не тільки за отримання прибутку, але й 

за національні, політичні, економічні, соціальні та моральні проблеми. 

Корпорація бере на себе функцію взаємодії з владою, оскільки кожне 

важливе рішення у межах корпорації значною мірою призводить до 

непрямих політичних ефектів – вона дедалі частіше несе за них 

відповідальність.  

Отже, можна стверджувати, що процеси інтенсивної концентрації 

капіталу у ХХ ст. привели до створення надвеликих корпорацій, що стали 

основним чинником розвитку світової економіки. Це свідчить про 

принципову зміну соціально-економічних підвалин світоустрою, оскільки 

світова економіка переходить від конкурентного ринку до олігопольного, де 

економічні відносини встановлюються на основі монополізації й розподілу 

ринків між потужними ТНК і національними корпораціями за неформальної 

участі держави у цих процесах [13, с. 3]. При цьому відбувається: 

а) формування й розвиток великих міжнародних економічних структур, 

що отримують економічну владу; 

б) опосередкований вплив корпорацій на соціально-економічний 

розвиток; 

в) отримання поки ще неявної, однак достатньо сильної політичної 

влади над національною економікою та світовим співтовариством у цілому, 

котра знаходить відображення у системі політичного та економічного 

управління на національному та міжнародному рівнях.  

Між концентрацією виробництва й капіталу, централізацією 

останнього та зростанням розмірів підприємств існує певний взаємозв’язок. 

Так званий вільний капітал спрямовується на створення нових аналогічних 

підприємств або в інші галузі виробництва, якщо концентрація капіталу 

перевищує можливості збільшення розмірів підприємства. Якщо ж зростання 
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розмірів підприємства має більші потенційні можливості й вищі темпи, ніж 

концентрація капіталу, то остання повинна доповнюватися за рахунок його 

централізації. При цьому слід мати на увазі, що існують об’єктивні чинники, 

які обмежують збільшення розмірів підприємства, а саме місткість ринків 

збуту, природні умови виробництва, співвідношення між розміром вироб-

ництва і керованістю підприємства та його ефективністю  [162, с. 43–48].  

Із зростанням розмірів підприємства показники ефективності його 

роботи, як правило, збільшуються, а потім знижуються, обмежуючи сферу 

його раціональних розмірів при відповідному поєднанні факторів. Тому 

підвищення ефективності підприємств у світовій практиці досягається за 

рахунок концентрації капіталу й утворення об’єднань у формі картелів, 

синдикатів, комбінатів, трестів, конгломератів, транснаціональних 

корпорацій тощо. 

Теорія конкурентоспроможності є складовою більш загальної 

проблематики економічного розвитку. Національна економіка розвивається 

завдяки зміцненню її позицій на світовому ринку в результаті досягнення 

вищого рівня конкурентоспроможності діючих економічних суб’єктів – 

корпоративних підприємств, галузей, кластерів, країни в цілому – та 

формуванню нових, високоефективних економічних суб’єктів, здатних 

досягати успіху в ході конкурентної боротьби. У зв’язку з цим фактори 

забезпечення конкурентоспроможності є цілком адекватними для 

забезпечення економічного розвитку, і навпаки. Висвітлення у науковій 

літературі проблем економічного розвитку є відображенням становлення й 

поглиблення теорії конкурентоспроможності [14, с. 204–215]. 

Забезпечення національної конкурентоспроможності в умовах 

подальшої активізації глобалізаційних тенденцій безпосередньо пов’язане з 

формуванням умов ефективного розвитку національної економіки. Модель 

конкурентоспроможності, яка ґрунтувалася на короткочасних кон’юнктурних 

чинниках, довела свою недієздатність щодо утримання стійких позицій 

економіки України у світовому економічному просторі, що спонукало до 
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пошуку джерел довгострокових конкурентних переваг. У довгостроковій 

перспективі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки 

корелює з проблемою ефективного економічного розвитку суспільства, що 

охоплює процеси макроекономічної стабільності, розвитку людського 

капіталу, інституційних і структурних зрушень в економіці, і потребує 

визначення системи фундаментальних факторів розвитку економіки, а також 

дослідження стратегій забезпечення конкурентоспроможності, що були 

апробовані міжнародною практикою, з позицій ефективності функціонування 

економічних систем та їх здатності до прийняття загальносвітових тенденцій 

соціально-економічних трансформацій. 

Генезис теорії конкурентоспроможності відображає послідовну зміну 

підходів до аналізу факторів розвитку і позиціонування у конкурентному 

середовищі, в контексті їх формування, пріоритетності та перспективності 

забезпечення ефективної господарської діяльності економічних суб’єктів, та 

розширення змістовних характеристик конкурентоспроможності через 

включення до аналізу індикаторів якості життя, екологічної безпеки, 

здатності до ефективного розвитку в довгостроковій перспективі.  

Теорія конкурентоспроможності та корпоративного підприємництва  

еволюціонує в напрямку розширення предмета дослідження й ускладнення 

своєї проблематики. Поглиблення розуміння природи конкурентоспро-

можності як іманентної властивості всіх суб’єктів економіки зумовлено 

реальною тенденцією зміщення пріоритетів від сфери обігу до сфери 

виробництва; від фізичних факторів виробництва до інтелектуальних; від 

економіки продуктивної до економіки ефективної; від багатства економіч-

ного до забезпечення прогресивних зрушень в економічній, соціальній та 

екологічній сферах. 
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1.3. Сутність та чинники конкурентоспроможності 

корпоративного підприємництва 

 

Конкурентні переваги і конкурентоспроможність тісно пов’язані між 

собою. Конкурентні переваги, що характеризують об’єкти або суб’єкти 

господарювання, є факторними ознаками, а конкурентоспроможність – 

результуючою. Виходячи із теорії Портера, зрозуміло, що конкуренто-

спроможність є проявом системи багатьох факторів, які створюють різних 

конкурентні переваги залежно від конкурентного середовища. Необхідним 

елементом ринкового механізму є конкуренція, яка в умовах глобалізації 

зростає, змінюється її суть, форми і методи. Кожний суб’єкт конкуренції має 

індивідуальний набір переваг. Положення, сформульовані Портером, 

передбачають зосередження переваг на факторах виробництва, інвестиціях та 

інноваціях. Вони характеризують послідовність економічного зростання, в 

основі якого – процес підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки [134, с. 342–349]. Конкурентоспроможність економіки полягає 

також у її здатності займати й утримувати стійкі позиції на певних сегментах 

ринку завдяки: 

а) потужному економічному потенціалу; 

б) стабільному зростанню економіки на інноваційних засадах; 

в) розвиненій системі ринкових інститутів; 

г) володінню інтелектуальним капіталом та інвестиційними ресурсами; 

д) гнучкій системі реагування на зміни світової кон’юнктури та 

диверсифікації національного виробництва. 

Конкурентоспроможність країни виявляється у здатності досягти 

високих темпів економічного зростання, забезпечити постійне збільшення 

реальної заробітної плати, просувати на світовий ринок 

конкурентоспроможні фірми та передбачає наявність сильної 

конкурентоспроможної економіки, представленої високопродуктивними 

кластерами, котрі поліпшують якість товарів і послуг, забезпечують 
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створення нових робочих місць у майбутньому. Здатність адаптуватися до 

змін, що відбуваються на світовому ринку, базується на таких економічних 

факторах як інвестиційні, інноваційні, виробничі потужності та ін. Проте їх 

дія має поєднуватися із політичними та соціальними факторами, які теж 

впливають на функціонування національної економіки на світовому ринку. 

Важливою ознакою конкурентоспроможності країни є її здатність 

пристосуватися до змін світового попиту та структури виробництва. Для 

цього необхідно, щоб у країні діяли економічні механізми, які відповідають 

за створення необхідних факторів виробництва, сприятливого інвестиційно-

інноваційного клімату та просування вітчизняних виробників на світові 

ринки. Необхідно постійно підтримувати найсприятливіші умови для 

функціонування цих економічних механізмів. 

Суб’єкти господарювання пов’язані між собою товарними і грошовими 

потоками, тимчасовими зобов’язаннями, що регулюють їх швидкість. Значна 

кількість господарських зв’язків, які утворюють економічні комунікації, 

призводить до необхідності узгодження усієї системи загальних, приватних 

пропорцій бізнесу та економічних інтересів, а саме — збалансованості 

економічної системи, що визначає її конкурентоспроможність на ринку. Хоча 

узгодження економічних інтересів якоюсь мірою відносне і передбачає 

можливість відхилення від рівноваги. Ці відхилення впливають на характер і 

динаміку бізнесу [113, с. 22–25]. 

Враховуючи все вище перелічене, можна узагальнити, що 

конкурентоспроможність країни характеризується наявністю в ній механізмів 

формування умов і засобів, які сприяють вирішенню завдань 

загальнонаціональної безпеки, економічного розвитку та підвищення рівня 

життя населення. Країна, в якій не тільки ефективна економіка, а й 

неекономічні інститути, з погляду їхнього впливу не економічні процеси в 

державі, може вважатися конкурентоспроможною і володіти значним 

потенціалом не тільки в конкурентних перевагах, але і в перевагах, 



 50 

пов’язаних з особливістю функціонування політичної, культурної та 

соціальної системи. 

Необхідно провести умовну межу між категоріями «конкуренто-

спроможна економіка» та значно ширшими поняттями «конкурентоспро-

можна країна», «конкурентоспроможна нація», адже у багатьох працях ці 

поняття вжито як синоніми. Отже, міжнародна конкурентоспроможність 

країни – це здатність країни займати й утримувати стійкі позиції на певних 

сегментах світового ринку за умов наявності потужного економічного 

потенціалу, який забезпечує динамічне зростання економіки на інноваційній 

основі; розвинутої системи ринкових інститутів; володіння значним 

інтелектуальним капіталом та інвестиційними ресурсами; здатності гнучко 

реагувати на зміни світової кон’юнктури та, відповідно до цього, 

диверсифікувати своє виробництво, максимально забезпечуючи реалізацію 

національних інтересів заради економічної безпеки та високих стандартів 

життя населення.  

Конкурентоспроможність країни – це утвердження й зростання 

вагомості у світовому співтоваристві інтелектуального потенціалу держави, 

яка забезпечує високі темпи економічного зростання на основі нововведень. 

Ідеї конкурентоспроможності національної економіки мають велике 

практичне значення під час розроблення програм удосконалення 

конкурентних переваг країни, розвитку її експертної бази в довгостроковому 

періоді на національному та регіональному рівнях. Концепція конкуренто-

спроможності для української економіки – необхідна умова виходу із 

кризового стану та розв’язання проблем національної безпеки. Тільки висока 

конкурентоспроможність економіки як на внутрішньому, так і на світових 

ринках здатна підняти її, закласти основи для зростання добробуту громадян 

[139, с. 248–253]. 

Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і 

через конкуренцію. У країнах з ринковою економікою конкурентоспро-

можність підприємства є результатом переплетіння факторів, породжених 
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об’єктивним розвитком продуктивних сил і які відображають результати 

політики великих монополій у боротьбі за якість, ринки збуту й одержання 

прибутку. Саме конкурентоспроможність є одним з основних понять, яке 

активно використовується в теорії та практиці економічного аналізу, 

виступає багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської мови 

означає суперництво, боротьбу за досягнення найкращих результатів. Для її 

характеристики використовується поняття порівняльних витрат (Д. Рікардо), 

порівняльних переваг (Є. Хекшер, Б. Олін), порівняння конкурентних 

переваг, чинників управління та продуктивності використання ресурсів                

(М. Портер), конкурентного статусу фірми (І. Ансофф). Слід звернути увагу 

на багатозначності трактувань вченими сутності поняття «конкурентоспро-

можність» (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Трактування конкурентоспроможності окремими вченими  
  

Автор визначення Визначення конкурентноздатності 

1 2 

С. Ожегов  Здатність витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам 

М. Книш  
Ступінь привабливості даного продукту для здійснюючого реальну 

покупку споживача 

П. Забєлін,  

Н. Моісеєва 

Здатність приносити прибуток у короткостроковому періоді не 

нижче заданого, або перевищення над середнім прибутком 

В. Грошев 

Комплекс споживчих властивостей товару, що визначає його 

відмінність від інших аналогічних товарів за ступенем і рівнем 

задоволення потреб покупців і витрат на його купівлю й 

експлуатацію 

А. Кредісов 

Характеристика товару, що відображає його відмінність від 

аналогічного конкурентного товару як за ступенем відповідності 

конкретної потреби, так і за витратами на її задоволення 

В. Стівенсон  

Характеризує те, наскільки ефективно компанія задовольняє 

потреби клієнта порівняно з іншими компаніями, що пропонують 

подібний товар або послугу 

М. Єрмолов  

Відносна характеристика, яка відображає відмінності у процесі 

розвитку певного виробника від виробника конкурента, як за 

ступенем задоволення власними товарами, так і за ефективністю 

діяльності 

А. Печонкін, 

В. Фомін  

Складне багатоаспектне поняття, яке визначає здатність товару 

зайняти та втримати позицію на конкурентному ринку в певний 

період за конкуренції з іншими аналогічними товарами. 

Розрізняють конкурентоспроможність продукції (властивість, яка 

оцінюється за сукупністю основних техніко-економічних, якісних і 

вартісних показників, що відрізняють товар від товару – конкурен-  
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 Продовження табл. 1.1 
1 2 

 

та) та рівень конкурентоспроможності продукції (відносна 

характеристика продукції як товару, що відображає ступінь її 

переваги на даному ринку перед товаром – конкурентом) 

В. Хруцький,  

І. Корнєєва  

Стабільна можливість задовольняти певні потреби покупців краще, 

ніж конкуренти, та завдяки цьому вигідно продавати продукцію з 

прийнятними фінансовими результатами для виробника  

Р. Фатхутдінов  

Властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального або 

потенційного задоволення ним конкретної потреби порівняно з 

аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку. 

Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конку-

ренцію у порівнянні з аналогічними об’єктами на цьому ринку 

І. Піддубний,  

А. Піддубна  

Потенційна або реалізована здатність економічного суб’єкта до 

функціонування у релевантному зовнішньому середовищі, яка 

ґрунтується на конкурентних перевагах і відображає його позицію 

відносно конкурентів 

Б. Райзберг  

Реальна та потенційна можливість фірм в існуючих для них умовах 

проектувати, виготовляти та реалізовувати товари, що за ціновими 

та неціновими характеристиками є більш привабливими для 

споживачів, ніж товари їхніх конкурентів 

Джерело: Складено автором за даними: [97, с. 28–39; 125, с. 37–52; 173,            

с. 33–36]. 

 

Розбіжності та різноманітність авторських позицій стосовно 

визначення поняття конкурентоспроможності пов’язані з: 

- ототожненням конкурентоспроможності підприємства та конкурен-

тоспроможності продукції або послуг; 

- масштабами розгляду конкурентоспроможності на регіональному,  

національному або світовому ринку (підприємство, галузь, країна); 

- заміною одного поняття іншим (конкурентний статус, конкурентний 

рівень); 

- характеристикою будь-якої складової конкурентоспроможності 

підприємства. 

Незважаючи на різні підходи до визначення його сутності, всі 

дослідники відзначають порівняльний і часовий (динамічний) характер 

конкурентоспроможності, а саме: 

- порівняльний характер означає, що конкурентоспроможність не є 

явищем, притаманним конкретному об’єкту; вона не випливає з його 

внутрішньої природи, а виявляється тільки за умов порівняння даного об'єкта 
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з іншими; її можна оцінити порівнянням найбільш суттєвих показників 

діяльності підприємств; результатом цього порівняння є визначення рівня 

конкурентоспроможності; 

- часовий характер (динамічність) означає, що досягнутий у певний 

проміжок часу рівень конкурентоспроможності підприємства не може 

розглядатися як довгострокова характеристика його ринкової позиції 

незалежно від ефективності діяльності; протидія інших суб’єктів господарю-

вання, рішучість та активність їх конкурентних стратегій можуть призвести 

до втрати досягнутої позиції та зниження рівня конкурентоспроможності. 

У цілому існують різні підходи до класифікації конкурентоспро-

можності, зокрема: 

- за територіально-географічною ознакою – міжнародна і внутрішньо 

національна конкурентоспроможність; конкурентоспроможність у межах 

окремих регіонів; 

- залежно від масштабності економічних об’єктів –  конкурентоспро-

можність товару, підприємства-виробника, галузі і/або комплексу галузей, 

національної економіки; 

- у тимчасовому прояві – конкурентоспроможність на певну дату або 

проміжок часу в минулому, поточна конкурентоспроможність, конкуренто-

спроможність у перспективі. 

Наведемо характеристику видів конкурентоспроможності за 

масштабністю економічних об’єктів. Конкурентоспроможність товару 

відображає його здатність більш повно відповідати запитам покупців 

порівняно з аналогічними товарами, представленими на ринку. Вона 

визначається конкурентними перевагами: якістю товару, його технічним 

рівнем, споживчими властивостями, цінами, встановлюваними продавцями; 

перевагами у гарантійному і післягарантійному сервісі, рекламі, іміджі 

виробника, а також ситуацією на ринку, коливанням попиту. Високий рівень 

конкурентоспроможності товару свідчить про доцільність його виробництва 

й можливості вигідного продажу. 



 54 

Разом із тим конкурентоспроможність товару – це не вміле 

маневрування у ринковому просторі, а максимальне врахування вимог і 

можливостей конкретних груп споживачів. Причини конкурентоспро-

можності товару необхідно шукати в конкурентних перевагах окремих його 

характеристик, що є результатом ефективнішого управління процесом 

розробки, реалізації та експлуатації пропонованої продукції 177, с. 23–28. 

Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства 

наведено у табл. 1.2. Поняття конкурентоспроможності безпосередньо 

пов’язано з терміном «конкурентоздатна організація», який можна 

трактувати як перевагу товарів (послуг) підприємства порівняно з аналогами 

у конкретних сегментах ринку в певний період часу за потенціалом 

розробляти, виробляти й продавати конкурентоздатні товари (послуги) у 

майбутньому, досягнуте без шкоди фінансовому стану підприємства. 

Таблиця 1.2 

Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства 

Джерело Визначення 

1 2 

Г. Азоєв 

Здатність ефективно розпоряджатися власними і позиковими 

ресурсами в умовах конкурентного ринку. Виробництво і реалізація 

конкурентоздатних товарів є обов’язковою умовою конкурентоспро-

можності підприємства.  

У ширшому сенсі для забезпечення конкурентоспроможності 

необхідна систематична робота за всім виробничо-господарським 

циклом, що приводить до конкурентних переваг у сфері НДДКР, 

виробництва, управління, фінансів тощо  

П. Зав’ялов,  

Л. Лозовський,  

А. Поршнєв,  

Б. Райзберг 

Здатність компанії конкурувати на ринках з виробниками й 

продавцями аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш 

високої якості, доступних цін, створення зручних умов для 

споживачів  

Г. Кіперман   

 

Здатність протидіяти на ринку іншим виробникам і постачальникам 

аналогічної продукції (конкурентам) як за рівнем задоволення своїми 

товарами або послугами конкретної суспільної потреби, так за 

ефективністю діяльності  

Н. Перцовський  

Можливість ведення ефективної господарської діяльності та її 

практичної  прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку. 

Це узагальнюючий показник життєвої стійкості підприємства, його 

вміння ефективно використовувати свій фінансовий, виробничий, 

науково-технічний і трудовий потенціали 

Р. Фатхутдінов  

Здатність фірми випускати конкурентоздатну продукцію, її перевага 

стосовно інших підприємств даної галузі всередині країни та за її 

межами 
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 Продовження табл. 1.2 
1 2 

В. Хруцький,  

І. Корнєєва  

Здатність успішно оперувати на конкретному ринку в певний період 

часу через випуск і реалізацію конкурентоздатних товарів і послуг 

А. Градова 
Порівняльна перевага фірма щодо інших компаній певної галузі 

всередині країни та за її межами 

Г. Скудар   

Відносна характеристика, що відображає відмінності процесу 

розвитку цієї фірми від конкурента як за ступенем задоволення 

своїми товарами чи послугами конкретної потреби, так і за 

ефективністю виробничої діяльності 

Ю. Пахомов,  

Д. Лук’яненко, 

Б. Губський 

Обумовлені економічними, соціальними і політичними чинниками 

позиції країни або виробника на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. В умовах відкритої економіки вона може визначатися і як 

здатність країни (фірми) протистояти міжнародній конкуренції на 

власному ринку і ринках третіх країн 

Г. Азоєв,  

А. Челенков  

Спроможність ефективно розпоряджатись власними й залученими 

ресурсами за умов конкуренції 

Ю. Іванов   

Певна система, що складається з безперервно взаємодіючих факторів 

і характеризує ступінь реалізації потенційних можливостей 

підприємства щодо набуття й утримання впродовж тривалого 

періоду часу конкурентної переваги. Тому під конкурентоспромож-

ністю слід розуміти не тільки ефективність, але і динаміку присто-

сування підприємства до мінливих умов зовнішнього середовища 

Швейцарська 

організація 

«European 

managment 

forum» 

Реальна потенційна здатність проектувати, виробляти та реалізувати 

за існуючих умов товари, які за ціновими і неціновими 

характеристиками є привабливішими для споживачів, ніж товари 

їхніх конкурентів  

А. Градов  
Порівняльна перевага щодо інших фірм цієї галузі в країні та за її 

межами 

М. Круглов 

Система економічних категорій, елементами якої є конкуренто-

спроможність продукції і фінансова конкурентоспроможність. Це 

економічна категорія, за допомогою якої виявляється перевага 

певного виробника за рівнем задоволення споживачів продукцією з 

урахуванням ефективності діяльності  

Джерело: Складено автором за даними: [173, с. 33–36; 193, с. 25–38]. 

 

Визначення конкурентоздатності підприємства за Г. Кіперманом є 

неповним, бо не враховує, що організації конкурують на конкретних ринках 

у певний період часу, а перевага полягає в тому, що у ньому підкреслюється 

ефективність господарської діяльності як вирішальний елемент 

конкурентоздатності 106, с. 101–108.  

Розуміння сутності конкурентоздатності організації за Р. 

Фатхутдіновим є неповним, тому що зводить конкурентноздатність до 

випуску конкурентоздатної продукції, фактично тим самим ототожнюючи ці 
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два поняття. Ті ж недоліки характерні й для визначення, сформульованого         

В. Хруцьким та І. Корнєєвою. Однак, на відміну від Р. Фатхутдінова, вони 

конкретизують те, що конкурентоздатність досягається на конкретних ринках 

у певний період часу 175, с. 34–38. 

Р. Хейс, С. Уїлрайт і Д. Кларк виділяють чотири основні рівні 

конкурентоспроможності підприємства, а саме: 

- керівництво підприємств першого рівня розглядає організацію 

управління як щось внутрішньо нейтральне. Свою роль керівники 

підприємства вбачають лише в тому, щоб випускати продукцію, не 

піклуючись ні про які наслідки для конкурентів і споживачів. Вони впевнені 

в конструкції і технічному рівні своєї продукції, організації збуту й 

ефективності реклами; 

- компанії третього рівня конкурентоспроможності досягають успіху 

в конкурентній боротьбі завдяки не стільки функції виробництва, скільки 

функції управління, якості, ефективності управління й організації 

виробництва в найширшому сенсі. Такі компанії на багато років 

випереджають своїх конкурентів; 

- компанії четвертого рівня конкурентоспроможності спроможні 

конкурувати на світовому ринку в будь-якому аспекті виробництва або 

управління. 

Компанії третього і четвертого рівнів конкурентоспроможності є 

стратегічно важливими підприємствами або стратегічними підприємствами. 

Відповідно до системи японського менеджменту конкурентоспроможність 

компанії може бути виражена через п’ятирівневу ієрархію факторів. 

Згідно з японською моделлю конкурентоспроможності на першому 

рівні ієрархії – частка компанії на ринку. На другому рівні цієї ієрархії 

конкурентоспроможність повинна бути підкріплена трьома найважливішими 

факторами – здатністю до розвитку, виробничими і збутовими 

потужностями. 
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На третьому рівні ієрархії – стратегія «продукт–ринок», на четвертому 

– здатність вищого керівництва компанії ухвалювати такі рішення, які 

реалізують на практиці три перші фактори конкурентоспроможності 

компанії. На п’ятому рівні – підсумки функціонування компаній у 

попередньому періоді, де особливо важливим є прибуток компанії як 

джерела ресурсів боротьби за ринок. Доцільно проводити структуризацію 

конкурентоспроможності на досягнуту (реалізовану) або реальну (фактичну) 

(табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Порівняльний аналіз різновидів конкурентоспроможності  

підприємства 
Вид 

конкурен-

тоспро-

можності 

Зміст показника 

конкурентоспро-

можності 

Дії підприємства за його конкурентоспроможності 

високої низької 

1 2 3 4 

Досягнута 

(реальна) 

Відображає резу-

льтати діяльності 

підприємства щодо 

його конкурентів  

Ухвалення здебільшого 

правильних управлін-

ських рішень у минуло-

му. Потенційні можли-

вості для прискорення 

темпів зростання у 

короткостроковій і дов-

гостроковій перспективі 

Прорахунки в управ-

лінні (наприклад, 

неправильно обрано 

стратегію розвитку). 

Формування нової або 

внесення коректив в 

існуючу стратегію 

Потенційна Характеризує 

резервні можли-

вості організації 

щодо підвищення 

свого статусу 

Далекоглядне поточне 

управління. Активний 

стратегічний розвиток, 

практична реалізація  

якого залежить від рівня 

корпоративного 

управління 

Ефективне, однак 

невиважене оперативне  

управління. 

Підприємство має 

подбати про збереження 

досягнутої конкуренто-

спроможності для нако-

пичення необхідного 

ресурсного потенціалу з 

огляду на майбутнє 

екстенсивне просування 

на ринку 

Поточна Характеризує 

конкурентний 

статус підприєм-

ства, який ще не 

матеріалізувався у 

результатах фінан-

сово-економічної 

діяльності  

Ефективне управління, 

що передбачає можли-

вості для подальшого 

успішного розвитку і 

навіть відкриття нових 

перспектив 

Ймовірні проблеми в 

управлінні. Необхідні 

зміни у діях, що можуть 

бути пов’язані як із необ-

хідністю кращої адапта-

ції до змін зовні-шнього 

середовища, так і з 

певними недоліками у 

діяльності 
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  Продовження табл. 1.3 
1 2 3 4 

Динамічна Відображає тенден-

ції розвитку конку-

рентних зусиль 

підприємства у часі 

Прийняття переважно 

правильних управлін-

ських рішень у різні 

періоди часу. Перспек-

тиви для прискорення 

темпів зростання як у 

короткостроковій, так і 

довгостроковій 

перспективах 

Прорахунки в управлінні 

у різні періоди часу, що 

зумовили уповільнення 

темпів розвитку або 

незадовільний у цілому 

стан підприємства 

впродовж певного 

періоду. Необхідне 

коригування стратегії і 

тактики підприємства 

Перспек-

тивна 

(прогнозна) 

Результат екстрапо-

ляції тенденцій у 

динаміці реалізова-

ного рівня конку-

рентоспроможності, 

що є орієнтиром при 

визначенні бажаних 

характеристик, які 

складають основу 

стратегічної конку-

рентоспроможності 

Орієнтація на зростання 

результатів діяльності та 

підвищення рівня 

управління організацією 

Орієнтація на стабіль-

ність, а у гіршому 

випадку – на зниження 

результатів діяльності 

організації та на мінімі-

зацію змін в управлінні 

Перспек-

тивна 

(страте-

гічна) 

Перспективна ціль-

ова характеристика 

майбутньої здатно-

сті підприємства 

отримувати конку-

рентні переваги та 

реалізовувати їх  

Активний стратегічний 

розвиток підприємства, 

покращання управління, 

що мають зумовити 

підвищення статусу 

підприємства  

Забезпечення стабільно-

го розвитку підприєм-

ства за незначних змін в 

управлінні 

Джерело: Складено автором за даними: [28, с. 273–281, 173, с. 41–48]. 

 

Досягнуту (реальну) конкурентоспроможність підприємства за певний 

проміжок часу (Кдt) можна визначати за формулою: 

                     tttdt фсOOpOeK 3                                                 (1) 

де Оеt – показник (оцінка) ефективності господарської діяльності 

підприємства за t-й проміжок часу;  

Орt – показник (оцінка) ефективності використання ресурсів на 

підприємстві; 

Офct – показник (оцінка) фінансового стану підприємства за t-й 

проміжок часу;  

φ – коефіцієнт врахування розміру підприємств-конкурентів (якщо 

конкуренти однакові за розміром, то: φ=1; якщо – різні,  
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то: 1) визначається співвідношення між розміром підприємств-

конкурентів і середнім розміром підприємства у вибірці досліджуваних 

підприємств; 

2) найменшому співвідношенню присвоюють значення φ=1, а φ для 

інших підприємств-конкурентів розраховується за формулою:  

                                   
kПв

Пвmin ,                                                                 (2) 

де Пвmin та Пвk – відповідно найменший та показник k-го підприємства, що 

показує значення співвідношення між розміром підприємства-конкурента і 

середнім розміром досліджуваних підприємств. Зауважимо, що показниками 

розміру може бути кількість місць, чисельність працюючих на підприємстві, 

а також в окремих випадках навіть загальні просторові розміри підприємства.  

Конкурентоспроможність галузі визначається наявністю у неї 

технічних, економічних і організаційних умов для створення, виробництва і 

збуту (з витратами не вище від інтернаціональних) продукції високої якості, 

що задовольняє вимогам конкретних груп споживачів. Конкурентоспро-

можність галузі передбачає наявність конкурентних переваг порівняно з 

аналогічними галузями за кордоном, які можуть виявлятися в наявності 

раціональної галузевої структури; групи висококонкурентних фірм-лідерів, 

що підтягають інші підприємства галузі до свого рівня; налагодженої 

дослідно-конструкторської і прогресивної виробничо-технологічної бази, 

розвиненої галузевої інфраструктури, гнучкої системи науково-технічної, 

виробничої, матеріально-технічної і комерційної співпраці як усередині 

галузі, так і з іншими галузями в країні та за її межами, ефективної системи 

розподілу продукції. Конкурентоспроможність галузі досягається як за 

рахунок конкурентних переваг її компаній, так і системи їх взаємодії                 

193, с. 29–37.  

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про те, що основними 

ознаками конкурентоспроможності як одного з критеріїв ефективності 

економічного суб’єкта є: 
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- відносний (порівняльний) характер – конкурентоспроможність 

виявляється тільки через порівняння характеристик економічного суб’єкта з 

характеристиками інших суб’єктів даного ринку; 

- релевантний характер критерію конкурентоспроможності, який 

означає, що траєкторія руху даного економічного суб’єкта (його конкурентна 

позиція) відносно інших суб’єктів може бути визначена тільки в межах 

релевантного зовнішнього середовища; 

- часовий характер (динамічність) критерію конкурентоспроможності 

характеризує положення суб’єкта в конкурентному полі у координатах часу 

як результат його конкурентної діяльності. 

 

Виcновки до pоздiлу 1 

 

Доcлiджeння eволюцiї тeоpeтичних пiдходiв до аналiзу 

конкурентоспроможності коpпоpативного підприємництва дало змогу 

зpобити пeвнi виcновки й узагальнeння. 

1. На початку XX cт. коpпоpативнi вiдноcини cтали пpeдмeтом 

cпeцiальних наукових доcлiджeнь, що було зумовлeно eкономiчним 

домiнуванням коpпоpативних форм пiдпpиємництва та cпeцифiкою 

коpпоpативних eкономiчних вiдноcин.  

2. На основі узагальнeння тeоpeтичних пiдходiв до визначeння cутноcтi 

коpпоpацiй обґрунтовано pяд виcновкiв. Вивчeння оcобливоcтeй eкономiчної 

пpиpоди коpпоpацiї в eкономiчнiй науцi cупpоводжувалоcя докоpiнним 

пepeоcмиcлeнням мeтодологiї та тeоpeтичного iнcтpумeнтаpiю. Домiнування 

коpпоpацiй, що оcтаточно cфоpмувалоcя на мeжi XIX та XX ст., було визнано 

вчeними як факт маcштабної тpанcфоpмацiї eкономiчної cиcтeми. На 

cьогоднi об’єднувальною позицією для вчених є cпpийняття коpпоpацiй як 

cкладного eкономiчного iнcтитуту, однак нeмає єдноcтi у поглядах на її 

cутнicнi ознаки.  
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3. Конкурентоспроможність трактується як іманентна властивість 

суб'єкта конкуренції, як абсолютний показник його ефективного 

функціонування: характеристика ефективності процесів, що відбуваються в 

країні й характеризують її місце і роль на світовому ринку. Це здатність 

фірми успішно функціонувати в певній галузі економіки. 

Конкурентоспроможність також відображає стан економіки країни та її 

здатність до розвитку, забезпечення високих показників зростання й 

зайнятості протягом тривалого проміжку часу. Вона є передумовою та 

інструментом сталого економічного розвитку країни й визначається 

наявністю в ній конкурентного ринку, факторів виробництва та інших 

характеристик, за рахунок яких досягається стабільне економічне зростання, 

здатність   економічної   системи   забезпечувати   соціально-економічну 

оптимальність за будь-якого впливу внутрішніх і зовнішніх чинників. 

4. Безперервне планування тісно пов’язане з постійно діючою і 

використовуваною системою конкурентної корпоративної інформації, що 

захищає підприємство від несприятливих зовнішніх впливів, дає змогу 

своєчасно виявляти і враховувати тенденції розвитку ринків, технологій, 

зміни у масовій свідомості й інші чинники, що визначають умови 

функціонування бізнесу і його ефективність. 

Оcновнi положeння pоздiлу опублiковано в пpацях автоpа: [48; 49; 52; 

54; 57; 62]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНИХ  

ПЕРЕВАГ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В  

УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ 

 

2.1. Формування конкурентних переваг корпоративного 

підприємництва в Україні на прикладі агропромислового комплексу 

 

Ринок продукції агропромислового комплексу як соціально важливий є 

пріоритетним для економічного розвитку України. Ринок агропромислової 

продукції є середовищем глобальної конкуренції. Стратегія розвитку ринків 

продовольчих товарів передбачає перш за все забезпечення підтримки цін і 

доходів виробників за рахунок упередження коливання цін. 

Агропромисловий комплекс (АПК) є цілісною сукупністю органічно 

взаємопов’язаних сфер агропромислового виробництва і реалізації 

агропродовольчих товарів, а саме: сільського господарства – переробної 

(харчової та легкої) промисловості – інфраструктури – торгівлі. Стратегічною 

метою розвитку аграрного сектору виступає гарантування продовольчої 

безпеки України. АПК України посідає одне з провідних місць у 

національній економіці, його питома вага у ВВП досягає 14–16%. Проте 

значущість ринку продукції АПК в економіці будь-якої країни визначається 

не стільки його внеском у ВВП, скільки його соціальною місією щодо 

задоволення найважливіших потреб населення.  

Розвиток ринку продукції АПК в Україні визначається рядом чинників, 

серед яких: нестійка кон’юнктура через погодні умови, зміна попиту залежно 

від динаміки споживчих витрат домогосподарств, значні коливанням обсягів 

експорту та імпорту сільськогосподарської сировини; достатньо висока 

цінова волатильність на різні види сільськогосподарської продукції. Серед 

екзогенних чинників, які впливають на ринок аграрної продукції, можна 

виділити два найбільш вагомих – зовнішній попит і світові ціни. Зростання 
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зовнішнього попиту веде до збільшення експорту та зменшення пропозиції 

на внутрішньому ринку. Основу українського аграрного експорту становить 

продукція з низьким та середнім ступенем переробки, а саме зернові, олійні 

культури та соняшникова олія [5, с. 19–20]. 

За умов перманентного зростання світових цін на аграрну сировину 

значущість трансформації вітчизняного ринку продукції АПК зростає. У 

цьому зв’язку важливе значення має не просто підвищення ролі сільського 

господарства, а розвиток вертикальної кооперації з метою відновлення 

цілісного агропромислового комплексу країни – підвищення рівня переробки 

аграрної сировини, розвитку логістичної інфраструктури ринку агропро-

довольчої продукції, відбудови секторів аграрного машинобудування, 

агрохімії та селекції. У розвинених країнах частка валової доданої вартості 

аграрного сектору економіки у ВВП скоротилася до 1–2%. Водночас в 

Україні має місце один з найвищих показників у світі (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Показники розвитку аграрного сектору економіки у 

деяких країнах світу 
 

Країна Частка доданої 

вартості аграрного 

сектору 

Індекс виробництва 

продукції (2010–2012 

рр. до 2004–2006 рр.) 

Індекс 

доданої 

вартості 

аграрного 

сектору в 

розрахунку 

на одного 

працівника 

Індекс 

виходу 

зерна з 1 га 

(2012 р. до 

1992 р.) 
1990 р. 2013 р. рослин-

ництва 

тварин-

ництва 

Україна  26 10 134,7 98,5 203,1 111,8 

Латвія 22 4 118,4 121,1 202,4 226,7 

Польща 8 4 102,7 105,8 185,0 149,5 

Угорщина 15 4 76,6 91,1 244,6 100,4 

Білорусь 24 9 107,3 134,6 278,6 127,2 

Франція 4 2 97,0 99,7 243,6 116,0 

Німеччина 1 1 95,2 109,4 224,6 110,5 

США 2 1 100,5 106,6 244,3 110,5 

Джерело: Складено автором за даними: Держстату України за відповідні 

роки. 
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Суттєвим стримуючим фактором розвитку вітчизняного ринку 

продукції АПК є недостатній рівень купівельної спроможності населення. 

Іншими факторами, що стримують розширення ринку агропродовольчих 

товарів, є незбалансований розвиток окремих товарних ринків; 

нерозвиненість ринкових інститутів та ринкової інфраструктури, які мають 

створювати умови і сприяти підприємницькій активності в сфері АПК; 

надмірний податковий тиск як на підприємства-виробників, так і на 

споживачів; необґрунтоване зростання цін на агропродовольчі товари. 

В Україні найбільшим споживачем продукції АПК є домашні 

господарства, які формують попит на агропродовольчі товари. Сільське 

господарство забезпечує роботу переробникам, активізує розвиток 

фінансового та багатьох інших важливих секторів національної економіки. 

Тож, мінімізувавши наслідки кризи в АПК України, можна започаткувати 

стабілізаційні процеси в низці головних секторів національної економіки. 

Пропозиція на ринку продукції АПК визначається фактичним рівнем 

внутрішнього виробництва агропродовольчих товарів та імпортними 

надходженнями. Позитивну динаміку показують ринки олійних культур 

(соняшнику, ріпаку, сої), картоплі, овочів, зерна, м’яса птиці та яєць. Проте є 

серйозні проблеми із виробництвом плодів, ягід, винограду, цукрових 

буряків, молока, яловичини та свинини. Однак деякі сектори українського 

АПК практично зникли – льонарство, хмелярство, тютюнництво, вівчарство. 

Продукція цих секторів стала фактично незатребуваною, а підприємства 

первинної переробки льону і вовни зупинили роботу [5, с. 14]. 

За даними балансів та рівня споживання основних продуктів 

харчування населенням України, рівень забезпеченості основними видами 

продовольства є достатньо високим. Так, відношення внутрішнього 

виробництва до внутрішнього використання на території країни перевищило 

100% для олії, зерна, яєць, молока та молочних продуктів; наближалося до 

100% для м’яса та м’ясних продуктів, овочів і продовольчих баштанних 

культур, цукру та картоплі. Найнижчий рівень самозабезпеченості склався по 
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плодах, ягодах і винограду. Починаючи з 2000 р. в Україні швидкими 

темпами зростав експорт зерна, насіння олійних культур і соняшникової олії, 

у результаті чого Україна перетворилася на одного з провідних світових 

експортерів цих видів сільськогосподарської продукції. 

Харчова промисловість посідає друге місце (після металургії та 

оброблення металу) за обсягами виробництва продукції у структурі 

промислового виробництва України. Як свідчать наведені у табл. 2.2 дані, у 

період 2007–2013 рр. зросли обсяги виробництва олії соняшникової на 52,9% 

(у 2013 р. порівняно з 2007 р.) та виробництво молока обробленого на 11,3%. 

Таблиця 2.2 

Виробництво основних видів харчових продуктів в Україні  

протягом 2007–2013 рр., тис. т 
Вид продукції 2007 2009 2011 2012 2013 

Виробництво ковбасних виробів  330,0 272,0 292,0 294,0 294,0 

Виробництво хліба та хлібобулочних 

виробів 
2033,7 1827,5 1763,5 1685,6 1559,7 

Виробництво нерафінованої 

соняшникової олії 
2225,6 2771,8 3177,2 3803,6 3402,8 

Виробництво обробленого рідкого 

молока 
863,3 769,6 890,1 909,7 961,3 

Виробництво борошна  2907,6 2733,7 2596,1 2605,5 2542,1 

Виробництво цукру 1867,0 1274,8 2584,6 2143,4 1263,4 

Виробництво пива, млн дал. 316,0 300,0 305,6 301,0 278,5 

Виробництво сигарет, млрд шт. 129,0 114,0 95,5 93,9 86,1 

Джерело: Складено автором за даними: 158, с. 111–120 . 
 

Розширення товарної пропозиції на ринку агропродовольчої продукції 

пов’язано із розвитком продуктового комплексу АПК, технічною 

модернізацією підприємств харчової промисловості, виробництвом продуктів 

харчування за міжнародними стандартами безпеки та якості. Важливим є 

нарощування обсягів виробництва високоякісної сільськогосподарської 

сировини, особливо тваринницької. Принципово нові умови для розвитку 
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ринку продукції АПК склалися після приєднання України до СОТ. При 

цьому збереглися, а в окремих випадках і посилилися, негативні тенденції в 

розвитку внутрішнього виробництва агропродовольчих продуктів. Зростання 

частки імпортованих товарів на внутрішньому ринку потребує 

запровадження нових заходів для захисту внутрішнього виробника. Без 

заходів, спрямованих на істотне підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних агровиробників, неможливо забезпечити ефективну реалізацію 

Україною потенційних можливостей зони вільної торгівлі (ЗВТ) з 

Європейським Союзом.  

Після підписання угоди про ЗВТ з ЄС зростають можливості для 

українських товаровиробників щодо постачання своєї продукції на ринки 

країн ЄС (у межах обсягів тарифних квот на безлімітний імпорт). Однак 

необхідно бути готовими до підвищення вимог щодо її якості, гігієни при її 

виробництві та конкурентоспроможності. Лібералізація імпортного режиму, 

зменшення ставок ввізних мит у результаті формування ЗВТ може водночас 

позначитися на збільшенні імпорту окремих агропродовольчих товарів в 

Україну. 

Збільшення обсягів споживання населенням цінних агропродовольчих 

продуктів призводить до зростання їх імпорту. Насамперед це спричинено 

дефіцитом вказаної продукції на внутрішньому ринку, який вітчизняні 

товаровиробники у період зростання споживчого попиту не в змозі 

перекрити збільшенням відповідної пропозиції. 

За даними Державної служби статистики України, в період 2007–2013 

рр. на внутрішньому ринку країни частка продажу імпортних продовольчих 

товарів була досить значною – у 2013 р. вона становила 14,5%, тоді як у 2007 

р. – 11,8% (рис. 2.1). Можна вважати, що імпорт продовольчих товарів в 

Україну є загрозою функціонуванню внутрішнього ринку продовольства. 

Висхідна динаміка частки продажу імпортних продовольчих товарів в 

Україні викликає занепокоєння. 



 67 

За даними табл. 2.3 можливо оцінити рівень забезпеченості 

внутрішнього ринку України вітчизняними промисловими продовольчими 

товарами, а відповідно й товарами імпорту, за основними їх групами. У 

світовій практиці вважається, що надійна продовольча безпека країни може 

бути забезпечена за умови якщо 75–80% внутрішнього споживання продуктів 

харчування припадає на вітчизняну продукцію, тобто частка імпорту 

становить 20–25%. Табличні дані свідчать, що внутрішній ринок харчових 

продуктів України на 90–98% забезпечує споживачів вітчизняними 

консервами та м’ясними продуктами, ковбасними виробами, молоком і 

молочними продуктами, продукцією олійно-жирової галузі, цукром, 

слабоалкогольними, безалкогольними напоями та мінеральними водами.  
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Рис. 2.1. Динаміка питомої ваги продажу імпортних продовольчих 

товарів через торговельну мережу підприємств України у 2007–2013 рр., % 

Джерело: Складено автором за даними: 158, с. 266 . 

 

Найвищі частки продажу імпортної продукції на агропродовольчому 

ринку України характерні для реалізації кави (55,6%), консервів фруктово-

ягідних (44,4%) та чаю (31,1%). Серйозну проблему для розвитку 

внутрішнього ринку продукції АПК становить і те, що помітну частку в 

загальному обсязі продажу займають неякісні, фальсифіковані товари, 

споживання яких може завдати шкоду життю і здоров’ю споживачів. 
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Вирішення проблеми якості й безпечності агропродовольчих товарів 

передбачає, насамперед, удосконалення процедур технічного регулювання, 

стандартизації та сертифікації. Йдеться як про регламентацію якості процесу 

виробництва, так і про контроль безпечності продукту на вході й виході 

виробничого ланцюга. У цьому плані важливим є впровадження системи 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – система аналізу ризиків, 

небезпечних чинників і контролю критичних точок), сертифікованих 

інтегрованих систем менеджменту якості та безпеки харчових продуктів 

згідно з вимогами стандартів ISO 9001 і ISO 22000, системи управління 

якістю ISO 9001:2009, а також програм відстеження продукції на кожній 

стадії виробництва для оптимального контролю сировини і готової продукції. 

Таблиця 2.3 

Частка продажу продовольчих товарів, які вироблені на території 

України, через торговельну мережу підприємств, 2007–2013 рр.,% 
Показник 2007 2009 2011 2013 

Продовольчі товари 88,2 88,4 87,2 85,5 

М’ясо копчене, солоне та ковбасні вироби 95,5 96,5 96,2 92,9 

Консерви, готові м’ясні продукти  90,7 93,2 95,8 92,9 

Консерви, готові рибні продукти  75,0 74,6 72,4 70,7 

Молоко та продукти молочні 93,2 92,5 94,2 90,2 

Морозиво 94,6 94,4 98,1 97,0 

Сир сичужний, плавлений та кисломолочний 89,1 89,1 88,0 83,7 

Вершкове масло 95,1 96,9 98,3 97,3 

Рослинні олії  92,9 92,6 94,0 93,4 

Цукор 95,4 96,8 98,4 98,0 

Кондитерські вироби 90,0 89,5 89,6 87,2 

Борошно 98,0 95,4 97,2 96,1 

Хлібобулочні вироби  98,8 98,4 98,5 97,6 

Макаронні вироби  84,9 81,7 79,3 75,6 

Овочеві консерви 81,6 80,8 80,1 77,5 

Фруктово-ягідні консерви  70,1 68,4 60,1 55,6 

Алкогольні напої  88,7 89,1 86,1 81,8 

Безалкогольні напої  92,1 92,6 94,3 94,4 

Чай 62,3 65,9 69,1 68,9 

Кава 50,9 51,9 45,7 44,4 

Мінеральні води  90,8 92,1 92,9 92,0 

Джерело: Складено автором за даними: 158, с. 266 . 
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Проблеми функціонування ринку продукції АПК в Україні вимагають 

вжити запобіжних заходів впливу на координування з боку державних 

структур та управлінських ланок суб’єктів усіх рівнів. Тому необхідно 

визначити сутність регуляторних функцій, сфери їх застосування, а також 

механізми розробки та впровадження заходів впливу на ринок. З огляду на 

світові тенденції завданням подальшого розвитку системи регулювання 

ринку продукції АПК в Україні є вдосконалення його нормативно-правового 

забезпечення. Державне регулювання ринку вимагає посилання координації 

зусиль законодавчої та виконавчої влади, підприємницьких структур, 

спрямованих як на створення умов для реалізації наявного потенціалу ринку 

агропродовольчої продукції, так і на формування передумов його зростання 

[9, с. 72].  

У контексті більш ефективного функціонування ринку продукції АПК 

важливими чинниками є постійна готовність держави до реагування на будь-

які негативні явища та тенденції; прогнозування можливого небажаного 

розвитку подій на товарних ринках; вжиття своєчасних заходів щодо 

упередження проблем, а в разі виникнення – забезпечення термінової їх 

ліквідації; визначення рівня існуючих проблем на товарних ринках та їх 

наслідків, а також на адекватно визначеному рівню реакція з боку 

відповідних державних органів (додаток В). 

У підвищенні ефективності ринку продукції АПК незмірно зростає 

значення повного та своєчасного виконання державою своїх зобов’язань 

щодо закупівлі законтрактованих агропродовольчих товарів для забезпечення 

функціонування бюджетних установ, потреб Збройних сил України, 

збільшення або оновлення державних матеріальних резервів, функціонування 

програм продовольчої допомоги малозабезпеченим верствам населення 

тощо. Перспективною могла б стати система державного продовольчого 

субсидування з метою стабілізації ринків соціально значущих видів 

продукції АПК та адресної підтримки згаданих категорій населення, щоб 

вони мали можливість споживати безпечні та якісні продукти харчування з 
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високим вмістом корисних речовин у вигляді пільг, знижок на харчування 

або безоплатного отримання цих продуктів. Трансформації ринку продукції 

АПК пов’язані, насамперед, із забезпеченням дієвої системи збуту 

агропродуктів. Країни–члени ЄС, а також США, Канада та деякі інші 

вирішили проблему збуту аграрної продукції шляхом створення прозорої 

постачальницької, заготівельно-збутової інфраструктури на засадах 

кооперації та її інтеграції з торгівлею, підприємствами харчової і переробної 

промисловості.  

Досить перспективним для ринку продукції АПК розглядається 

розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Понад 70% 

трудомісткої сільськогосподарської продукції повсякденного споживання – 

це картопля, овочі, фрукти, молоко та м’ясо виробляється в Україні 

особистими селянськими і фермерськими господарствами та фізичними 

особами – сільськогосподарськими виробниками, які не мають постійно 

діючих каналів збуту такої продукції, тому значна частина вирощеної 

продукції псується. Частина її потрапляє до кінцевих споживачів, однак через 

посередників, а тому ціни на неї завищені. Однак проблема формування 

ефективних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів вирішується 

дуже повільно. Особисті селянські, фермерські господарства та фізичні особи 

– сільськогосподарські виробники за умов загострення конкуренції на 

внутрішньому ринку продовжують відчувати проблему збуту аграрної 

продукції [5, с. 8].  

Характерною особливістю ринку продукції АПК в Україні є його 

висока концентрація. Найвагоміші з погляду дохідності й експортного 

потенціалу галузі агропромислового комплексу в Україні контролюються 

великими агрохолдингами (табл. 2.4). Серед них насамперед слід назвати: 

«UkrLandFarming» із земельним банком – 670 тис. га, «Кернел Груп» – 422 

тис. га, «New Century Holding» (NCH) – 400 тис. га, «Мрія Агрохолдинг» – 

320 тис. га, ПАТ «Миронівський хлібопродукт» – 380 тис. га, ТОВ 
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«Українські аграрні інвестиції» – 261 тис. га, а ТОВ «Астарта-Київ» –              

245 тис. га. 

Таблиця 2.4 

Десять найбільших агрохолдингів України станом на 1 червня 2014 р. 

№ Назва Земельний банк, тис. га 

1 UkrLandFarming 670,0 

2 Кернел Групп 422,0 

3 NCH 400,0 

4 ПАТ «Миронівський хлібопродукт» 320,0 

5 Мрія Агрохолдинг 320,0 

6 ТОВ «Українські аграрні інвестиції» 261,0 

7 ТОВ «Астарта-Київ» 245,0 

8 HarvEast 197,0 

9 Агротон 151,0 

10 Індустріальна молочна компанія 136,7 

Джерело: Складено автором за даними: 208 . 
 

В Україні налічується близько ста сорока агрохолдингів, які 

виробляють 40% всієї агропродукції. При цьому вісімнадцять найбільших із 

них фактично обробляють шосту частину земель сільськогосподарського 

призначення. Ці підприємства є не тільки агровиробниками, а й потужними 

торговими домами. Агрохолдинги, що об’єднали повний операційний цикл 

(виробництво-заготівля-переробка-торгівля) в умовах чинного законодавства, 

можуть без будь-яких обмежень оптимізовувати ціни між окремими своїми 

підрозділами, на яких поширюється різний податковий режим, «переводити» 

прибутки зі сфери переробки та торгівлі на аграрний підрозділ, оптимізуючи 

тим самим податкові платежі. 

На початок 2014 року агрокорпорації за типом агрохолдингів в АПК 

України повністю контролювали діяльність понад 6 тис. сільськогос-

подарських підприємств (близько 40% від їх загальної кількості) та майже 8 

млн га сільськогосподарських угідь (близько 40% площ, які обробляють 

сільгосппідприємства). Агрохолдинги виробляли і реалізовували (переважно 

на експорт) приблизно половину обсягів вирощеної озимої пшениці, понад 
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половину кукурудзи на зерно та ріпаку, третину соняшнику, а також понад 

80% м’яса птиці від загального обсягу виробництва в сільськогосподарських 

підприємствах усіх форм власності. 

Незаперечним є той факт, що за умов зростання попиту на продукти 

харчування несільськогосподарські компанії почали активно інвестувати 

розвиток сільського господарства. Шляхом створення агрохолдингів суб’єкти 

господарювання намагаються відновити порушені раніше міжгалузеві 

зв’язки. Основою формування холдингів є як прямі іноземні інвестиції, так й 

інвестиції вітчизняних фінансово-промислових груп, які прагнуть 

диверсифікувати свої ризики, використати сприятливу світову кон’юнктуру й 

закріпитися на українському ринку. Основні мотиви входження капіталу в 

аграрний бізнес відображено на рис. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.2. Основні мотиви входження капіталу в аграрний бізнес в 

Україні 

Джерело: Складено автором за даними: 47, с. 111 . 

ОСНОВНІ МОТИВИ ВХОДЖЕННЯ КАПІТАЛУ В АГРАРНИЙ БІЗНЕС 

Універсальні Специфічні 

 контроль земельних ресурсів; 

 пільгове оподаткування 

сільськогосподарського 

виробництва; 

 можливість отримання дотацій 

і компенсацій із державного 

бюджету; 

 відносно невеликий «поріг 

входження» в аграрний бізнес; 

 незначний рівень конкуренції 

на регіональних ринках; 

 висока інвестиційна 

привабливість аграрного бізнесу в 

зв’язку із глобальною 

продовольчою кризою та 

зростанням цін; 

 можливість зайняти вільні 

ринкові ніші 

 намагання розвивати конку-

рентоспроможний аграрний бізнес; 

 інтеграція з переробною і 

харчовою галузями, скорочення 

трансакційних витрат, гарантування 

забезпечення сировиною; 

 забезпечення виконання угод 

трейдерами; 

 диверсифікація бізнесу великих 

ФПГ; 

 розвиток і подальший 

перепродаж бізнесу або його частки;  

 значні перспективи розвитку  

аграрного бізнесу в Україні 
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Протягом останніх років в аграрному секторі вітчизняної економіки 

відбулося суттєве скорочення кількості малих та середніх підприємств 

шляхом їхнього переходу під контроль великих агрохолдингів, яких, за 

оцінками фахівців, в Україні функціонує понад шістдесят. Виокремлюючи 

мотиви створення агрохолдингів, вчені виділяють, зокрема, такі як: 

а) забезпечення власного виробництва сировиною; 

б) закріплення на ринку оренди землі; 

в) диверсифікація фінансових ризиків при розміщенні ресурсів; 

г) контроль за сільськогосподарським виробництвом з метою забезпе-

чення повернення раніше виданих кредитів; 

д) розширення ринків збуту продукції власного виробництва на інші 

сфери діяльності; 

е) пільгове оподаткування. 

Необхідно погодитися з позицією українського вченого О. Єранкіна, 

згідно з якою агрохолдингами слід називати об’єднання, для яких характерні 

такі ознаки, як належність до аграрного бізнесу, тобто аграрне виробництво у 

його структурі має бути одним з основних напрямів; відносна автономність 

аграрного бізнесу в структурі фінансово-промислової групи; значні масштаби 

провадження бізнесу; поєднання кількох сфер або галузей аграрного бізнесу; 

наявність інтегратора (керуючої або материнської компанії) [47, с. 104–105]. 

Головними завданнями при створенні агрохолдингу є забезпечення 

скоординованої діяльності всіх організаційних структур, що беруть участь у 

технологічному циклі виробництва певних видів готової продукції. 

Основними чинниками, які стимулюють інвестування у сільське 

господарство, слід назвати такі: 

а) світова продовольча криза, зумовлена збільшенням чисельності 

населення та обсягів виробництва біопалива, що призвело до стрімкого 

зростання цін на продукти харчування у світі. Так, світові ціни на пшеницю з 

1999-го по 2010 р. зросли на 109%; 
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б) висока рентабельність сільського господарства. Наприклад, зернові 

культури можуть забезпечувати 60–80% прибутку, а технічні – до 100%; 

в) незадоволений внутрішній попит та великий потенціал внутрішнього 

споживання. Так, зокрема, щорічно ринок м’яса зростає на 25–30%; 

г) можливість швидкими темпами організувати великотоварне 

виробництво й існування відносно невисоких бар’єрів входження в ринок, 

оскільки придбання компанії, котра орендує сільськогосподарську землю, 

обійдеться до 500 дол. США за 1 га, а щорічна орендна плата власникам паїв 

становить відповідно 40–60 дол. на 1 га. При цьому прибуток до виплати 

податків, відсотків та амортизації з гектара може сягати 500 дол. США; 

д) реалізація конкурентних переваг України, що полягають, окрім 

іншого, у значних резервах підвищення врожайності за рахунок 

використання інноваційних технологій; 

е) потенціал українських чорноземів, що дає змогу збирати  не менше, 

ніж 60–70 млн т зерна щороку [36, с. 123–125]. 

Активізувати процеси формування національних корпоративних 

структур з урахуванням міжнародних вимог покликане використання такого 

інструментарію, яким є публічне розміщення акцій – ІРО. Залучення 

додаткових інвестицій через ІРО дає змогу компаніям покращити власний 

імідж, залучити новітні технології виробництва та стандарти менеджменту й 

на основі цього досягнути визнання як з боку іноземних, так і вітчизняних 

інвесторів [155, с. 110–112].  

З огляду на це ІРО є одним із найбільш дієвих інструментів залучення 

фінансових ресурсів суб’єктами холдингових об’єднань, а також може 

сприяти раціоналізації бізнес-процесів та підвищенню корпоративної 

культури. Це загалом забезпечить виведення бізнес-моделі, що 

застосовується українськими холдинговими структурами, на вищий рівень, 

що характеризуватиметься прозорістю, відкритістю та цивілізованістю. При 

цьому українські вчені В. Базилевич та В. Осецький наголошують, що 

«фінансові інновації… не можуть бути швидко й ефективно реалізовані саме 
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через відсутність багатьох фінансових інститутів, найважливіша функція 

яких полягає у зниженні ступеня невизначеності фінансового ринку для 

прискорення й оптимізації вибору ресурсів, що стимулює процес створення 

фінансово-організаційних структур…» [8, с. 24–25]. 

Перелік компаній аграрного бізнесу з активами в Україні, акції (або 

депозитарні розписки на акції) яких мають обіг на іноземних фондових 

біржах, наведено в табл. 2.5. Очевидно, що позитивна репутація материнської 

компанії створює додаткові переваги дочірнім підприємствам. Власники 

іноземних компаній з активами в Україні зацікавлені в розвитку дочірніх 

підприємств через запровадження типових у світовій практиці способів 

управління. Саме ліквідний та прозорий фондовий ринок є необхідною 

умовою зростання вартості як компаній з іноземною юрисдикцією, так і їхніх 

дочірніх структур [9, с. 114].   

Таблиця 2.5 

Компанії аграрного бізнесу з активами в Україні, акції  

(або депозитарні розписки на акції) яких мають обіг на  

іноземних фондових біржах 
№ Назва біржі Назва компанії 

1 Варшавська фондова 

біржа (WSE) 

Agroton Public Limited, Astarta Holding N. V., Kernel 

Holding S. A., Milkiland N. V., Ovostar Union N. V., 

Agroliga Group PLC 

2 Лондонська фондова 

біржа (LSE) 

MHP S. A. (Миронівський хлібопродукт), Avangardco 

IPL, Ukrproduct Group LTD,  

3 Франкфуртська 

фондова біржа (FSE) 

Agroton Public Limited, MCB Agricole Holding AG, Mriya 

Agro Holding Public Limited, Sintal Agriculture Public 

Limited,  

4 NYSE Euronext Agrogeneration SA 

5 NASDAQ OMX First 

North in Stockholm  

Alpcot Agro AB 

Джерело: Складено автором за даними: 155, с. 107 . 
 

Однак на сьогодні інвестори дають не найвищі оцінки українським 

агрохолдингам. Так, зокрема, з дев’ятнадцяти українських компаній, які 

вийшли на ІРО Лондонській, Варшавській та Нью-Йоркській біржах 

протягом 2006–2012 рр., переважна частина з них (дванадцять компаній) 

продемонстрували падіння котирувань. При цьому ринкова капіталізація 
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десяти знизилася більш як удвічі, а семи – більш як утричі [10, с. 18]. На 

активність процесів українського ринку ІРО вплинула низка чинників, серед 

яких нерозвиненість вітчизняного фондового ринку та його інфраструктури; 

недостатній рівень відкритості вітчизняних компаній; низька інвестиційна 

привабливість українських підприємств для іноземних інвесторів; 

інформаційна закритість багатьох емітентів; негативний досвід ряду 

українських емітентів, які розмістили свої цінні папери протягом 2005–2008 

рр. Покращення інвестиційного клімату неможливе без створення ефективної 

й надійної системи розкриття інформації холдингами. При цьому підвищення 

ефективності системи розкриття інформації має здійснюватися за трьома 

основними напрямами, а саме: 

- підвищення рівня прозорості українських компаній, цінні папери 

яких перебувають у публічному обігу; 

- удосконалення механізму контролю та нагляду за виконанням вимог 

щодо розкриття інформації вітчизняними холдингами; 

- використання сучасних інформаційних технологій для підвищення 

ефективності збирання, аналізу й оприлюднення інформації; 

- активізація зусиль, спрямованих на формування сприятливого 

правового середовища фондового ринку, в якому проведення ІРО буде 

ефективним для емітентів і привабливим для інвесторів [12, с. 172].  

Одна із важливих умов конкурентоспроможності сільськогоспо-

дарських товаровиробників України – підвищення продуктивності праці, 

покращення якості робочої сили на основі зростання рівня освіти та 

кваліфікації, збільшення оплати праці й посилення  трудової  дисципліни. 

Проблема незайнятості населення, яка спостерігається на селі,  значною  

мірою  має  структурний характер,  оскільки  більшість підприємств  у  

сільській  місцевості  гостро  потребують  кваліфікованих працівників та 

фахівців.  

Невідкладним завданням економічної політики на сучасному етапі є  

використання  на  аграрних ринках  спеціальних  регуляторів,  що сприяють  
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вирівнюванню міжгалузевої конкуренції сільськогосподарських виробників  

з виробниками суміжних галузей національного господарства, що дозволяє  

вплинути на недосконалість ринкового механізму, як це давно практикується 

в розвинених країнах. Вирішення проблеми  диспаритету дасть можливість 

реалізувати  іншу  важливу передумову зростання конкурентоспроможності 

аграрного сектору – здійснити модернізацію виробництва, запровадити нові 

технології, що передбачає наявність у підприємств вільних фінансових 

ресурсів, а також загальну інвестиційну привабливість галузі.  

Особливість сучасної аграрної інвестиційної політики полягає в тому, 

щоб надати капітальним вкладенням інноваційного характеру, створити 

матеріальну основу науково-технічного прориву в галузі [3, с. 18]. 

Економічні  та  інвестиційні  умови,  в  яких  ведуть діяльність українські  

сільськогосподарські виробники, не можна порівняти з умовами, що 

створюються для фермерів у розвинених країнах. Так, середня ставка за 

кредитами для сільськогосподарських виробників у Франції становить 6,6%, 

США – 4,6%, Китаї – 5,3%, а в Україні – 20–25% [5, с. 8–9].  

За результатами аналізу сильних і слабких сторон сільського 

господарства України важливо оцінити його потенційні  можливості  та  

запропонувати  окремі  заходи  з ефективної реалізації цього потенціалу. 

Основними можливостями сільського господарства, на нашу думку, є:  

- формування потужного виробника та експортера агропродовольчої 

продукції;  

- зміцнення конкурентних позицій шляхом переходу до інноваційного 

типу  розвитку АПК;  

- забезпечення продовольчої безпеки та стабільного розвитку галузі,  

динамічне вирішення соціальних проблем сільської місцевості з урахуванням 

наявності власних ресурсів;  

- вихід на світовий ринок з екологічно чистою продукцією.  

Одним  з основних напрямів  сучасної аграрної  стратегії є формування  

сільського господарства як потужного виробника та експортера  



 78 

агропродовольчої продукції. Для того щоб галузь стала конкуренто-

спроможною, необхідно створити  повноцінне конкурентне середовище на  

внутрішньому аграрному ринку, удосконалити системи захисту 

внутрішнього  ринку відповідно до вимог СОТ, здійснювати підтримку 

сільськогосподарського товаровиробника та експортних виробництв.  

Розвиток інноваційної діяльності в сільському господарстві України є 

важливим напрямом щодо підвищення конкурентних переваг, оскільки 

аграрна сфера розвинених країн поступово перетворюється в  наукомістку  

галузь виробництва, що практично унеможливлює в перспективі 

конкуренцію з ними вітчизняного сільськогосподарського виробництва без 

подальших змін. Слід визнати, що Україна порівняно з розвиненими 

країнами поступається за основними показниками ефективності виробництва, 

а саме: продуктивності праці, техніко-технологічній забезпеченості, 

енергомісткості, врожайності сільськогосподарських культур тощо. Тому  

існує лише один головний чинник, який може забезпечити успіх у 

конкуренції – це новітні й ресурсоощадні технології [7, с. 7].  

Прогнозоване довгострокове загострення глобальної продовольчої 

проблеми та наявність реальних конкурентних переваг України в 

агропродовольчій сфері зумовлює необхідність розробки ефективного 

науково-практичного інструментарію щодо формування конкурентного 

середовища саме в цій сфері. Оскільки у вітчизняному агропродовольчому 

комплексі протягом останнього десятиліття домінуюче функціональне 

становище посіли агропродовольчі компанії, переважною мірою – 

вертикально інтегрованого холдингового типу, то зазначена проблема постає 

в площині формування конкурентоспроможності даних підприємницьких 

структур та удосконалення методичних основ прогнозування їхніх ринкових 

позицій. 

Аналіз конкурентоспроможності найбільших агрохолдингів України 

показав, що серед них є такі, які мають надвеликі площі земель і 

безпосередньо займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, 
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та ті, що порівняно з лідерами вітчизняного агробізнесу мають доволі 

невеликі площі сільськогосподарських угідь, переважно займаються 

переробкою закупленої сільськогосподарської продукції та її трейдерськими 

постачаннями на зовнішній ринок. 

За основу ранжування взято величину чистого доходу агрокомпаній за 

базовий 2010 р. За цим показником до трійки лідерів входять ТОВ СП 

«Нібулон», Kemel Holding S.A. («Кернел»), Myronivsky Hliboproduct S.A. 

(«МХП»). Причому, у 2011 p. вони в цьому відношенні зберегли свої позиції. 

Проте за показником чистого прибутку тільки «МХП» в 2010/11 МР утримав 

позиції лідера, посідаючи перше місце. Серед 10-ти провідних агрокомпаній 

«Нібулон» посів перше і друге місця (відповідно у 2010 і 2011 рр.) за 

показником чистого доходу, і восьме місце – за чистим прибутком. Пояснити 

таке становище неможливо низькою ефективністю виробничо-комерційної 

діяльності даної компанії, а наявним в Україні вимиванням прибутку з 

сировинних до переробних підгалузей унаслідок недосконалості державної 

регуляторної політики. 

Ранжування агрокомпаній за величиною земельних угідь показало, що 

найбільшу площу серед них має «МХП» – 300 га. Водночас, у розрахунку на 

1 га сільськогосподарських угідь ця компанія посідає сьоме місце за чистим 

доходом і четверте – за величиною чистого прибутку. Подібного роду 

співвідношення дохідності та прибутковості в розрахунку на 1 га 

сільськогосподарських угідь є характерними й для інших найбільших 

латифундистів України (агрокомпаній «Агротон», Агрофірми «Шахтар» 

тощо). Вони за цими показниками знаходяться в числі тих, хто показує 

середній результат, або взагалі – тяжіють  до аутсайдерів [3, с. 18-19]. 

В Україні знаходить прояв і відмінність відносних показників 

дохідності та рентабельності агрохолдингових формувань залежно від 

галузей господарювання безпосередньо в сільськогосподарському виробни-

цтві. При цьому більш ефективними є компанії рослинницького напрямку. 

Зокрема, «Нібулон» і «Кернел» зі співвідношеннями продукції рослинництва 
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і тваринництва у загальному обсязі виробництва 91%:9% та 86%:14% у 2010 

р. отримали чистого прибутку відповідно 197,9 млн грн та 1050,0 млн грн, а 

«Ілліч-Агро Донбас» та Агрофірма «Шахтар» (співвідношення рослинництва 

до тваринництва у цих структурах становило відповідно 51%:49% та 

29%:71%) у тому ж році отримали збитки 33,5 млн грн та 157 млн грн. 

Збитковим для цих компаній був і 2009 р. Збитки «Ілліч-Агро Донбасу» 

становили 124,7 млн грн, а Агрофірми «Шахтар» – 151,6 млн грн. 

Слід зазначити, що для агрохолдингів України доволі поширеною 

практикою є неповний обробіток масивів орендованих земель. Так, за даними 

інформаційно-аналітичного агентства «Eavex Capital», в 2010 р. питома вага 

площ земельного банку, що оброблялися одними з провідних агро компаній, 

була такою: «Сінтал» – 86,1%; «Агротон» – 84,1%; «Дакор» – 77,4%; 

«Лендком» – 52,7% [10], що зумовлено двома факторами: намаганням 

агрохолдингів максимально збільшити свої земельні банки напередодні 

очікуваного скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення та низькою орендною платою (130 грн/га; при цьому, згідно з 

прогнозами західних аналітиків, ціна гектара землі в Україні залежно від 

орієнтовної оцінки досягне 2–5 тис. дол. США). 

У цілому для українських агропродовольчих компаній є типовою 

переважно рослинницька спрямованість господарювання, що є закономірним, 

виходячи з вищевикладених суто економічних міркувань. Разом із тим, в 

останні п’ять-шість років виявлено тенденцію певного переливу капіталу в 

тваринництво. Найбільше така диверсифікація характерна для лідерів 

агробізнесу України. За підсумками 2011 р., питома вага провідних двадцяти 

агрохолдингів у загальнодержавному поголів’ї великої рогатої худоби 

дорівнювала 10,3%; корів — 12,1%; свиней — 27,5%; птиці — 57,6%. На 

двадцять провідних компаній припадало 13,6% молока, що вироблялося 

всіма категоріями господарств країни. Протягом 2012-2013 рр. ця тенденція 

ще більше поглибилася. 
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За підсумками 2010 р. сто найбільших українських компаній 

агропродовольчої сфери отримали більш як 11 млрд грн чистого прибутку; 

однак чотирнадцять із них були збитковими (у 2009 р. ці показники 

дорівнювали відповідно 6 млрд грн та 21 компанія). Слід наголосити, що 

диференціація в межах агрохолдингів відбилася й в цьому відношенні: з 11 

млрд грн чистого прибутку на п’ять найбільших компаній припало 5,6 млрд 

грн. Три найбільш ефективних агрохолдинги в 2011 р. на 100 га 

сільськогосподарських угідь отримали прибуток від 405 до 858 тис. грн [10]. 

За цим показником ефективність господарювання лідерів агробізнесу в 

Україні у 30–40 разів перевищує ефективність сільськогосподарських 

підприємств, які не належать до категорії агрохолдингів (проте, в десятки 

разів вища ефективність господарювання більшою мірою обумовлена 

низькою ефективністю решти підприємств галузі). 

За врожайністю провідні українські агрохолдинги, за винятком рапсу й 

цукрових буряків, практично вийшли на рівень європейських виробників ЄС-

15. У тваринництві відставання показників діяльності агрохолдингів України 

від країн Євросоюзу залишається відчутним (за винятком птахівництва). У 

2011 р. рівень рентабельності реалізації продукції найбільш ефективними 

українськими агрохолдингами перевищив 60%. Однак питома вага заробітної 

плати в структурі собівартості не перевищувала 14%. За даними ПС 

«Concorde Capital», у 2011 р. в укрупненому групуванні показник EBITDA на 

1 га для агрохолдингів України, які обробляли 15–20 тис. га, становив 

близько 200 дол. США; для компаній з площею сільськогосподарських угідь 

20–100 тис. га – 350–400 дол. США; для компаній із земельним банком понад 

100 тис. га – 500–600 дол. США. Найвищий показник EBITDA/га належить 

відповідно агрохолдингу «Мрія» (700 дол. США) [38, с. 142]. При цьому слід 

враховувати, що значною мірою високе значення показника EBITDA/га 

провідні українські агрохолдинги забезпечили завдяки постачанням 

сільськогосподарської сировини на зовнішні продовольчі ринки. 
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Зважаючи на наявність у виробничо-комерційній діяльності холдингів і 

позитивних, і негативних рис, з метою формування конкурентного 

середовища у вітчизняній агропродовольчій сфері на макроекономічному 

рівні доцільно запровадити систему заходів, спрямованих на обмеження 

монопольного становища «надвеликих» компаній на внутрішньому ринку. З 

урахуванням стану внутрішнього попиту та прогнозованої кон’юнктури 

світових продовольчих ринків варто розглядати такі шляхи посилення 

конкурентоспроможності українських агропродовольчих компаній: 

- у рослинництві скоригувати структуру землекористування стосовно 

збільшення питомої ваги площ під кормовими зерновими, олійними та 

кукурудзою, що окрім забезпечення інших конкурентних переваг на 

внутрішньому і зовнішньому ринках дозолить сформувати надійну кормову 

базу для розвитку тваринництва (до збільшення посівних площ під рапсом 

протягом маркетингових 2013/14 і2014/15 рр. слід ставитися дуже виважено, 

з урахуванням не тільки міркувань оптимізації сівозміни, а й прогнозованої 

перспективи несприятливих природно-кліматичних умов осінніх періодів 

2013–2014 рр.); 

- у тваринництві першочерговими конкурентними чинниками будуть 

нарощування поголів’я свиней, у птахівництві — не тільки курей, а й індиків 

(у молочній галузі необхідно розпочати перший етап відвойовування конку-

рентних позицій на внутрішньому ринку, основою чого також має стати 

великотоварне виробництво агропродовольчих формувань) [138, с. 155–162]. 

Дані про розміщення акцій окремими вітчизняними аграрними 

вертикально інтегрованими компаніями на закордонних фондових біржах 

протягом 2007–2011 рр. наведено в табл. 2.6. В організаційно-економічному 

аспекті для найбільш потужних компаній першочерговими доцільно 

визначити диверсифікацію виробництва та освоєння замкнутої моделі 

господарювання з поглибленням переробки сировини та збільшенням 

доданої вартості.  
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Таблиця 2.6 

Розміщення акцій окремими вітчизняними аграрними вертикально 

інтегрованими компаніями на закордонних фондових біржах  

протягом 2007–2011 рр. 
Компанія  Тип Фондова 

біржа 

Сума, 

дол. 

США 

Частка 

розміщених 

акцій, % 

Рік Капіталіза- 

ція 

«Миронівський 

хлібопродукт» 

IPO LSE 322 19,4 2008 1,97 млрд 

дол. США 

«Мрія     Агро 

Холдинг» 

PP DB 90,1 20 2008 450,93 млн 

євро 

Сільськогосподарсь

-ка виробнича фірма 

«Агротон» 

PP DB 42 25  2008   

н/д  IPO WSE 54,3 26,2 2010  

AvangardCo 

Investents Public 

Limited 

IPO LSE 208 21,70  2010  616,36 млн 

дол. США 

Мілкіленд IPO WSE 60 млн 

євро 

22  2010  321,08 млн 

злотих 

Ovostar Union IPO WSE 33,4 

млн 

25 2011  510,82 млн 

злотих 

KSG Agro IPO WSE 39,6 

млн 

євро 

16,7  2011  122,74 млн 

злотих 

Kernel IPO WSE 221 

млн. 

36 2007 4,58 млрд 

злотих 

Джерело: Складено автором за даними: 36, с. 127-128 . 
 

Посилення конкурентних позицій за рахунок переходу до  

інноваційного типу розвитку створить довгострокові передумови для 

забезпечення продовольчої безпеки, стійкого та динамічного розвитку 

аграрного виробництва, успішного й послідовного вирішення соціальних 

проблем сільської місцевості переважно за власні ресурси. Однією з 

важливих переваг України є можливість виробництва  екологічно чистої 

продовольчої продукції.   

Аналіз даних табл. 2.7 виявив визначити низку характеристик 

розглянутих компаній. Так, по-перше, більшість з них є агропромисловими 

холдингами, які поряд із продуктами харчування виробляють 

сільськогосподарську продукцію. Масштаб діяльності зазначених компаній 

дозволяє їм оплатити витрати на розміщення акцій. Їх інвестиційна 

привабливість полягає у наступному. По-перше, це – велика частка їхньої 



 84 

продукції на внутрішньому ринку та в експортних потоках; наявність 

позитивної репутації на ринку; значний досвід роботи, стабільний попит на 

продукцію. По-друге, більшість вказаних компаній мають юрисдикцію Кіпру 

чи інших країн з м’яким податковим кліматом, що пов’язано з оптимізацією 

оподаткування.  

Таблиця 2.7 

Цільове спрямування коштів, залучених шляхом ІРО групою 

підприємств агропромислового спрямування України у 2007–2011 рр. 
Компанія Використання коштів 

Сільськогосподарська виробнича 

фірма «Агротон» 

Збільшення виробництва продукції рослинництва 

та нарощення елеваторних потужностей 

AvangardCo Investents Public 

Limited 

Завершення будівництва двох виробничих 

комплексів  

«Миронівський хлібопродукт» Реконструкція Вінницької птахоферми та 

нарощення земельного банку 

«Укрпродукт Груп» Модернізація виробництва, розвиток дистрибуції та 

логістики, нарощення оборотних коштів, 

рефінансування банківських кредитів 

ASTARTA Holding N.V. 

(Нідерланди) 

Модернізація цукрових заводів, купівля сучасного 

обладнання та технологій для вирощування 

цукрових буряків, збільшення обігового капіталу 

Джерело: Складено автором на основі проспектів емісії вказаних компаній. 

 

По-третє, у 2012–2013 рр. вихід на ІРО не здійснила жодна з 

вітчизняних вертикально інтегрованих компаній, що пояснюється несприят-

ливою кон’юнктурою на глобальному ринку (обсяг первинних розміщень у 

світі за 2012 р. зменшився на 28,35% порівняно з обсягами 2011 р. до 117,38 

млрд дол.). По-четверте, у майбутньому очікуються інші розміщення 

вітчизняних вертикально інтегрованих холдингів [155, с. 109–114].  

Проведений аналіз дає змогу виділити основні причини, які впливають 

на складність в управлінні українськими холдингами, серед яких великі 

масштаби діяльності, різнорідність підконтрольних підприємств, недостатній 

рівень взаємної технологічної інтеграції дочірніх підприємств, відсутність 

єдиних стандартів управління усередині групи тощо. Таким чином, можна 

зробити висновок про те, що в національній економіці холдингові структури 
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є однією з найбільш складних форм управління об’єднаннями підприємств. 

Однак ефективність функціонування холдингів значною мірою впливає на 

динаміку розвитку національної економіки, оскільки їхні переваги полягають 

перш за все у впорядкованій і більш керованій структурі, можливості 

контролювати велику частку ринку, контролі економічного ланцюга бізнесу, 

розподілі витрат між підприємствами, оптимізації оподаткування, економії 

коштів за рахунок використання спільних підрозділів, можливості 

акумулювати й перерозподіляти фінансові ресурси всередині об’єднання 

[187, с. 24–25].  

Слід не оминути увагою значення для структурно-динамічних  зрушень 

на ринку продукції АПК загального стану і динаміки економічної 

конкуренції. Проте непоодинокими є приклади як підприємницької, так й 

інституціональної монополізації окремих товарних ринків АПК, що потребує 

активізації діяльності Антимонопольного комітету України щодо виявлення 

відповідних регуляторних прогалин і їх заповнення відповідно до вимог 

покращення конкурентного середовища ринку. 

Умови конкуренції у різних сферах ринку продукції АПК неоднакові, 

що пов’язано з особливостями техніко-економічного функціонування 

окремих товарних ринках. На ринках агропродовольчого комплексу України 

на початок 2013 р. за умов відсутності структурних обмежень конкуренції 

реалізовувалося 45,7% продукції, на ринках з олігопольною структурою – 

22,9%, на ринках з ознаками домінування одного суб’єкта господарювання та 

цілком монополізованих ринках – 31,4% [72].  

Суперечливі процеси простежуються на вітчизняному ринку зерна. У 

2013 р. при рекордному врожаї зернових у 63 млн т. Україна ввійшла до 

трійки найбільших світових експортерів зерна. За останні десять років 

український експорт зернових збільшився на 77%, що дало змогу нашій 

країні випередити за обсягами продажу Бразилію, Канаду й Аргентину. 

Водночас місткість внутрішнього ринку зерна постійно звужується, 

рентабельність вирощування зернових загалом у галузі, тому що ціни на 
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світовому ринку знижуються, а собівартість виробництва зростає (табл. 2.8). 

У більш вигідних конкурентних умовах на ринку зерна опиняються 

агрохолдинги, а дрібні й середні фермерські господарства та сільськогоспо-

дарські підприємства програють конкуренцію. При цьому великі 

агрокомпанії традиційно лідирують за обсягами бюджетного відшкодування 

ПДВ. За даними Української зернової асоціації (УЗА), у найближчі роки 

Україна цілком здатна збільшити обсяги виробництва зернових до 100 млн т 

щороку. Але при цьому залишаються не вирішеними логістичні проблеми 

ринку. На сьогодні вітчизняні виробники не можуть забезпечити зберігання і 

транспортування виробленого зерна. Нині на ринку спостерігається великий 

дефіцит сертифікованих потужностей для зберігання зернових та олійних 

культур. Працюючі склади можуть зберігати лише близько 30 млн т зерна. 

Найбільшими зернотрейдерами в АПК України у 2013 р. були «Нібулон» – 

8,1 млрд грн чистого доходу, «Райз» – 6,2 млрд грн, «Серна» – 5,2 млрд грн, 

Державна продовольчо-зернова корпорація України – 4,6 млрд грн, «Альфред 

С. Топфер Інтернешенал (Україна)» – 4,5 млрд грн, «Луї Дрейфуз Комудітіз 

Україна» – 4,4 млрд грн чистого доходу [131, с. 34–37]. 

Таблиця 2.8 

Основні показники розвитку ринку зерна в Україні протягом  

2005–2013 рр.* 
Рік Урожайність,  

ц/га 

Середня ціна 

реалізації зернових, 

грн/т 

Рентабельність 

виробництва зерна,  

% 

2005 26,0 417,8 3,1 

2006 24,1 515,2 7,4 

2007 21,8 833,5 28,7 

2008 34,6 778,6 16,4 

2009 29,8 799,0 7,3 

2010 26,9 1120,9 13,9 

2011 37,0 1374,2 26,1 

2012 31,2 1547,1 15,2 

2013 39,9 1299,9 1,5 

Джерело: Складено автором за даними: 158, с. 125–127 . 
 

Певні проблеми розвитку виявлено щодо ринку олії. В Україні 

виробляють такі види рослинних олій: соняшникова, кукурудзяна, ріпакова, 
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льняна, гірчична, соєва, гарбузова, із різних видів горіхів тощо. Крім того, 

імпортується кілька інших видів рослинних олій, зокрема, таких як оливкова, 

пальмова, арахісова тощо. Понад 90% вироблених в Україні рослинних олій 

припадає на олію, виготовлену з насіння соняшнику. Основними учасниками 

ринку соняшникової олії в Україні є 15 основних суб’єктів господарювання, 

з-поміж яких найбільші – ДП ІІ «Сантрейд» із часткою ринку – 32,5–34%, 

ТОВ «Кернел-Трейд» – 30,5–32%, ПП «Оліяр» – 11–11,5%, ПрАТ «Креатив» 

– 8,5–9,5%, ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» – 7–7,5%. На 

ринку соняшникової олії в Україні домінують два потужних гравці – ДП ІІ 

«Сантрейд» і ТОВ «Кернел-Трейд», частки яких майже однакові, а їх сумарна 

частка перевищує 60–65%. ДП ІІ «Сантрейд» і ТОВ «Кернел-Трейд» мають 

ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку. 

Для стимулювання розвитку українського ринку молока і молочної 

продукції необхідно підвищувати техніко-економічну ефективність 

молокопереробної промисловості, збільшувати концентрацію і товарність 

виробництва молока та адаптувати молочний сектор до вимог законодавства 

ЄС з гігієни та якості. Підвищення продуктивності в молочній галузі 

потребує збільшення обсягу інвестицій в технології. Важливе значення має 

створення міцної і надійної сировинної бази та модернізація виробництва 

[147, с. 102]. 

Однією з головних проблем ринку молока в Україні є доступ до якісної 

сировини. Молочну продукцію, вироблену з молока, одержану від особистих 

селянських господарств, не можна експортувати в країни з жорсткими 

санітарно-гігієнічними вимогами, навіть за умови створення зони вільної 

торгівлі Україна–ЄС. Понад 60% молока в Україні виробляється 

домогосподарствами, які з об’єктивних причин не в змозі забезпечити 

відповідність своєї продукції санітарними вимогами ЄС і утримувати худобу 

за європейськими вимогами. Вирішення даної проблеми можливе лише у 

контексті системних змін, які мають передбачати повноцінне  реформування  

аграрного сектору економіки та механізмів його державної підтримки, 
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спрямованих на забезпечення переробних підприємств якісною вітчизняною 

сировиною. 

Складною є ситуація на вітчизняному ринку м’яса і м’ясної продукції. 

На українському ринку постійно збільшуються обсяги низькоякісного, однак 

дешевого імпортного м’яса. Для м’ясного сектора в Україні, особливо у 

виробництві свинини, характерними є застарілі технології, які не дають 

можливості підвищувати продуктивність праці та продуктивність тварин, 

покращувати селекцію. Необхідно ефективно застосовувати заходи 

внутрішньої підтримки м’ясного сектору АПК України, підвищувати якість 

та безпечність продукції, підвищувати продуктивність тварин, у тому числі 

за рахунок удосконалення селекції, покращення умов логістики                           

[138, с. 242–249]. 

Невирішені проблеми стримують поступальний розвиток вітчизняного 

ринку продукції АПК, його інтеграцію у європейський ринковий простір і 

вимагають від держави проведення комплексу невідкладних заходів. До 

таких заходів, насамперед, належать: детінізація ринку; вдосконалення його 

нормативно-правового поля; пошук дієвих механізмів узгодження інтересів у 

сфері АПК (агровиробників, споживачів, торговельних підприємств, 

постачальників, кредиторів); удосконалення системи біржової торгівлі                

(за ф’ючерсами й опціонами), маркетингової і логістичної інфраструктури, 

зберігання, транспортування та реалізації аграрної продукції. 

 

2.2. Інституційно-організаційні засади реалізації конкурентних 

переваг корпоративного підприємництва в умовах членства в СОТ  

 

Практична реалізація наукової пропозиції різноманітних моделей 

визначення конкурентних переваг суттєвим чином ускладнюється наявністю 

несприятливих чинників для розвитку корпоративного підприємництва. 

Економіка України продовжує зазнавати впливу наслідків глобальної 

фінансово-економічної кризи, тому переживає складні трансформаційні 
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зміни, пов`язані з вкрай повільним переходом до незначного пожвавлення 

(табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Темпи економічного зростання за окремими країнами та їх групами у 

2005–2013 рр., у % до попереднього року
 

Країни 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Світ 4,7 5,2 5,3 2,7 -0,4 5,2 3,9 3,2 2,9 

Країни з 

розвинутою 

економікою  

2,8 3,0 2,7 0,1 -3,4 3,0 1,7 1,5 1,2 

Країни G7 2,5 2,6 2,2 -0,3 -3,8 2,8 1,6 1,7 1,2 

Євросоюз 2,4 3,6 3,4 0,6 -4,4 2,0 1,7 -0,3 0,0 

Канада 3,2 2,6 2,0 1,2 -2,7 3,4 2,5 1,7 1,6 

Франція 1,8 2,5 2,3 -0,1 -3,1 1,7 2,0 0,0 0,2 

Німеччина 0,8 3,9 3,4 0,8 -5,1 3,9 3,4 0,9 0,5 

Італія 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,8 

Японія 1,3 1,7 2,2 -1,0 -5,5 1,7 1,1 0,2 1,4 

Великобританія 3,2 2,8 3,4 -0,8 -5,2 1,7 1,1 0,2 1,4 

США 3,4 2,7 1,8 -0,3 -2,8 2,5 1,8 2,8 1,6 

Португалія 0,8 1,4 2,4 0,0 -2,9 1,9 -1,3 -3,2 -1,8 

Ірландія 6,1 5,5 5,0 -2,2 -6,4 -1,1 2,2 0,2 0,6 

Греція 2,3 5,5 3,5 -0,2 -3,1 -4,9 -7,1 -6,4 -4,2 

Бразилія 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,3 7,5 2,7 0,9 2,5 

Китай 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 7,6 

Індія 9,3 9,3 9,8 3,9 8,5 10,5 6,3 3,2 3,8 

Російська 

Федерація 

6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,5 

ПАР 5,3 5,6 5,5 3,6 -1,5 3,1 3,5 2,5 2,0 

 Джерело: Складено автором за даними: 158, с. 125–127 . 
 

Слабкий зовнішній попит на продукцію українських експортерів при 

незавершеності й низькій ефективності економічних реформ обумовили 

рецесію в Україні у 2012–2014 рр. За даними Державної служби статистики 

України у січні–вересні 2014 р. порівняно з аналогічним періодом 2013 р. 

основні макроекономічні показники знизилися, за винятком валової 

продукції сільського господарства, індексу цін виробників промислової 

продукції та індексу споживчих цін (табл. 2.10). 
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 Таблиця 2.10 

Темпи приросту основних макроекономічних показників України 

за січень–вересень 2014 р., % 

До відповідного 

періоду 

попереднього 

року 

Реальний ВВП (II квартал 2014 р.) -4,6 % 

Обсяг промислової продукції -8,6 % 

Валова продукція сільського господарства 16,0 % 

Капітальні інвестиції (січень-червень 2014 р.) -17,5 % 

Експорт товарів і послуг (I півріччя 2014 р.) -6,0 % 

Імпорт товарів і послуг (I півріччя 2014 р.) -18,0 % 

Оборот роздрібної торгівлі -5,3 % 

Реальний наявний дохід населення (II квартал 2014 р.) -1,9 % 

Реальна заробітна плата -4,0 % 

Вересень до 

грудня 

попереднього 

року  

Індекс цін виробників промислової продукції 27,4 % 

Індекс споживчих цін 16,2 % 

Джерело: Складено автором за даними 215 . 
 

Водночас, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, основні показники економічного та соціального розвитку України 

відображали такі тенденції: 

− валовий внутрішній продукт у розрахунку на одну особу в 2013 р. 

порівняно з 2012 р. зріс лише на 0,2%; 

− промислове виробництво на підприємствах галузі машинобуду-

вання, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, скоротилося на 18,4%; 

− на підприємствах металургійного виробництва, виробництва 

готових металевих виробів, крім машин і устаткування, обсяги випуску 

промислової продукції зменшились на 10,4%; 

− відбулося зменшення обсягів випуску промислової продукції у 

січні–лютому 2014 року порівняно з відповідним періодом попереднього 

року в галузі виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 7,1%; 

− обсяг капітальних інвестицій, освоєних підприємствами та 

організаціями країни за рахунок усіх джерел фінансування, за 2013 р. 

порівняно з 2012 р. скоротився на 11,1%; 
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− коефіцієнт покриття експортом імпорту за січень 2014 р. дорівнював 

0,97 (за січень 2013 р. – 0,98); 

− обсяг інвестицій у підприємства України, що здійснюють наукову і 

технічну діяльність у 2013 р., становив лише 5,2% від загального обсягу 

інвестицій [214].  

Одним із найважливіших напрямів діяльності щорічного Всесвітнього 

економічного форуму, що проводиться в Давосі (Швейцарія), є дослідження 

конкурентоспроможності як основної рушійної сили світового економічного 

розвитку. Дослідження Всесвітнього економічного форуму охоплюють 

широке коло питань, серед яких виявлення і аналіз чинників найбільшого 

впливу на конкурентоспроможність, проведення порівняльного аналізу 

відповідних показників по більшості країн світу, розробка рекомендацій 

щодо механізмів покращення конкурентоспроможності окремих країн, 

регіонів, а також надання узагальнених рекомендацій. Рейтинг конкуренто-

спроможності Global Competitiveness Report побудований на основі Індексу 

глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index – GCI), 

який був розроблений для Всесвітнього економічного форуму професором 

К.Сала-і-Мартіном, і вперше оприлюднений на Форумі у січні 2005 р. [212]. 

Підвищити конкурентоспроможність національної економіки можливо 

завдяки постійному стимулюванню інноваційних процесів. Тому урядові 

органи провідних країн світу, реалізуючи стратегію інноваційного розвитку, 

створюють необхідні умови для розробки і впровадження інновацій, а саме: 

стимулюють приватне підприємництво та розвиток конкуренції в 

інноваційній сфері, заохочують міжфірмову кооперацію, розширюють 

співробітництво університетів із промисловістю [181, c. 92–97]. Проблеми у 

розвитку науково-технологічного потенціалу, які накопичилися в Україні за 

роки незалежності, зумовлюють потребу його відродження у найближчі 20 

років, оскільки провідні вчені у сфері інновацій, у тому числі В. Геєць,                   

А. Гриценко, прогнозують у 30-х роках XXI ст. початок наступної 

«підвищувальної хвилі» циклу М. Кондратьєва, для якої характерним буде 
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впровадження у виробництво і поширення наукових досліджень VI 

технологічного укладу, над яким працюють зараз у розвинутих країнах                     

[23, c. 194–198]. 

Для прийняття Україною ефективних управлінських рішень щодо 

розробки та застосування необхідних механізмів реалізації стратегії сталого 

інноваційного розвитку виняткове значення мають оцінки відповідності 

функціонування окремих національних господарств певним принципам і 

пріоритетам. Результат статистичного виміру результативності переходу 

держав до моделі зрівноваженого інноваційного розвитку відображається у 

відповідних міжнародних рейтингах.  

Україна представлена в кількох індексах, які оцінюють технологічну й 

інноваційну конкурентоспроможність країн. Серед них Індекс економіки 

знань Інституту Світового банку, Загальний інноваційний індекс Табло 

Інноваційного союзу, що оцінюється компанією EuroINNO за підтримки 

Європейської Комісії, Глобальний Інноваційний Індекс міжнародної бізнес-

школи INSEAD, Міжнародний індекс інновацій Бостонської консалтингової 

групи та Глобальний індекс конкурентоспроможності Всесвітнього 

економічного форуму [170, c. 15–17].  

Зокрема, у межах Глобального інноваційного індексу було здійснено 

порівняльну рейтингову оцінку ефективності української економіки у сфері 

інновацій (табл. 2.11). За деякими ключовими індикаторами Україна займає 

одне з останніх місць. Серед них, зокрема, легкість сплати податків, бізнес-

середовище, процедура банкрутства, ефективність дій уряду, інформаційні 

технології, кластерні об’єднання, верховенство права, регуляторна політика.  

Аналіз інноваційного середовища України з позиції Індексу глобальної 

конкурентоспроможності дозволив визначити інші проблемні фактори 

національного інноваційного розвитку, а саме:  недостатність, неповнота та 

слабка незалежність інститутів, що призводить до домінування жорстких 

ієрархій у системі органів регулювання та високої стихійності сил, що ними 

неохоплені; низька ефективність ринку товарів та послуг, що пов’язано з 
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низьким рівнем конкуренції, нерозвиненістю відповідної інфраструктури та 

фінансового ринку, низькою якістю вітчизняної продукції, що спричиняє 

надвисокі трансакційні витрати обслуговування активів економіки, 

відсутністю можливості управління ризиками, тінізацією та офшоризацією 

грошового обороту (табл. 2.12). Крім того, останніми роками відбулися 

негативні зрушення ще за двома позиціями, які дотепер були більш 

сприятливими – сприятливість макросередовища, різке зниження 

ефективності ринку праці та безпосереднє погіршення інноваційності.  

Таблиця 2.11 

Порівняльна рейтингова оцінка конкурентоспроможності  

економіки України та деяких країн світу, 2013 р. 
Ключові індикатори 

конкурентоспроможності 

Україна 

(63 місце) 

Швейцарія 

(1 місце) 

Угорщина 

(37 місце) 

Польща  

(45 місце) 

Легкість сплати податків 119 16 78 72 

Бізнес-середовище 122 32 63 42 

Процедура банкрутства 136 42 62 33 

Ефективність дій уряду 109 6 43 42 

Кластерні об’єднання 126 4 106 99 

Верховенство права 112 8 40 38 

Регуляторна політика 115 11 33 34 

Легкість відкриття бізнесу 62 67 25 66 

Свобода преси 103 12 47 20 

Політична стабільність та 

відсутність тероризму 
77 1 37 18 

Частка витрат на освіту,  

у % до ВВП 
26 51 64 53 

Легкість отримання кредиту 13 27 53 3 

Джерело: Складено автором за даними 212; 213 . 
 

За даними Глобального інноваційного індексу автором проведено 

аналіз сильних та слабких сторін економіки України, результати якого 

наведено у табл. 2.13. Ці чинники безпосередньо впливають на формування 

конкурентних переваг корпоративного підприємництва в Україні. Одними із 

сильних сторін для української економіки є фактори «частка випускників у 

галузі науки і техніки» і «витрати на освіту, % від ВНП». 
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Таблиця 2.12  

Показники розвитку України за даними Індексу глобальної 

конкурентоспроможності 

Складові 
2005–2006 

рр. 

2014–2015  

рр. 

Зміна відповідного 

балу протягом 

періоду 

Інститути 3,14 3,00 -0,14 

Інфраструктура 3,30 4,20 0,90 

Макроекономічне середовище 4,27 4,10 -0,17 

Здоров’я та початкова освіта 5,88 6,10 0,22 

Вища та професійна освіта 4,35 4,90 0,55 

Ефективність ринку  3,96 4,00 0,04 

Технологічна готовність 2,71 3,50 0,79 

Привабливість (готовність) бізнесу 3,84 3,70 -0,14 

Інноваційність 3,11 3,20 0,09 

Джерело: Складено автором за даними: 212; 213 . 
 

Таблиця 2.13  

Конкурентні переваги та слабкі сторони конкурентоспроможності 

економіки України за даними Глобального інноваційного індексу 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ  СЛАБКІ СТОРОНИ 

Реалізація корисних моделей, % від ВВП Відтік прямих іноземних інвестицій, % 

від ВВП 

Кількість ВНЗ 

Сертифікація за стандартом ISO 14001 

Системи екологічного менеджменту, % 

від ВВП 

Частка випускників в галузі науки і техніки  Електронна комерція 

Легкість отримання кредиту Споживання електроенергії, кВт/год 

Витрати на освіту, % від ВВП 
Розвиток взаємозв’язку науки і 

промисловості 

МОЖЛИВОСТІ РИЗИКИ 

Загальні витрати на НДДКР, % від ВВП Процедура банкрутства 

Чисельність науковців Легкість сплати податків 

Частка зайнятих у науковій сфері  Ефективність дій уряду 

Цитування наукових статей в H-індексі  Бізнес-середовище 

Частка високотехнологічного виробництва Розвиток кластерних об’єднань 

Джерело: Складено автором за даними: 212; 213 . 
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Вплив першого фактору на розробку інноваційної моделі розвитку 

економіки як основного пріоритету довгострокової стратегії підвищення 

рівня конкурентоспро-можності суттєвий, оскільки такі країни, як 

Німеччина, Франція, Фінляндія, Швеція є лідерами за цим фактором та 

побудували потужні інноваційні моделі розвитку. Другий фактор, навпаки, 

вказує на те, що в Україні не здійснюється переорієнтація державної 

політики на використання знань як головного ресурсу економічного 

зростання, як це спостерігається у розвинених країнах. Те саме можна 

стверджувати за результатами цього аналізу щодо перспектив реформування 

системи державного регулювання інноваційних процесів в Україні. 

Посткризовий період змушує регуляторів по усьому світу, в тому числі 

й в Україні, вишукувати нові можливості для активізації підприємницької 

ініціативи і лібералізації ринків. У цьому аспекті важливе значення мають 

реформи у сфері регулювання ринків і покращення умов ведення бізнесу. За 

даними Doing Business-2013, на першому місці за умовами бізнесу сьомий рік 

поспіль впевнено тримається Сінгапур. Також у першу десятку країн 

із найбільш сприятливими умовами регулювання підприємницької діяльності 

входять Гонконг, Нова Зеландія, США, Данія, Норвегія, Великобританія, 

Республіка Корея та Австралія. Серед пострадянських країн найкращі умови 

для ведення бізнесу мають Грузія, Білорусія, Молдова, а Україна посідає 

у рейтингу Doing Business місця поряд з Лесото та Філіппінами 206.  

У доповідях «Doing Business» основну увагу приділено таким 

інституційним компонентам рейтингу, як: створення підприємств; одержання 

дозволів на будівництво; підключення до системи енергопостачання; 

реєстрація власності; одержання кредитів; захист прав інвесторів; 

оподаткування; здійснення зовнішньоторговельної діяльності; забезпечення 

виконання договорів; вирішення проблем неплатоспроможності підприємств; 

наймання робочої сили 206. Позиції (місця) України в рейтингу умов 

ведення бізнесу відображено в табл. 2.14. У рейтингу легкості ведення 
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бізнесу Doing Business-2013 Україна піднялася порівняно з 2012 р. на 15 

позицій — з 152-го місця на 137-е.  

Таблиця 2.14 

Позиції України у рейтингу DOING BUSINESS у 2012–2013 рр. 

Компоненти рейтингу DB 2012 DB 2013 

Відкриття бізнесу  116 50 

Одержання дозволів на будівництво  182 183 

Підключення до системи електропостачання  170 166 

Реєстрація власності  168 149 

Одержання кредитів  23 23 

Захист прав інвесторів  114 117 

Оподаткування  183 165 

Здійснення зовнішньоторговельної діяльності  144 145 

Забезпечення виконання договорів  44 42 

Вирішення проблем неплатоспроможності  158 157 

Загальний рейтинг  152 137 

Джерело: Складено автором за даними: 206 . 
 

Результати проведеного аналізу доводять, що в Україні поки не 

створено такої інституційної архітектоніки, яка б могла гарантувати стійкість 

розвитку економіки. Негативну роль на вітчизняному ринку відіграють такі 

інституційні вади підприємницької діяльності як ухилення від сплати 

податків, використання незареєстрованої робочої сили, розвиток тіньового 

сектора реалізації незареєстрованої продукції тощо. Одним із симптомів 

інституційних хвороб внутрішнього ринку є відтік вітчизняного капіталу за 

кордон, обсяги якої в Україні зростають. Можна назвати п’ять основних схем 

виведення капіталу з вітчизняної економіки: 

1) експорт товарів з України дочірнім компаніям, зареєстрованим в 

офшорних зонах, за заниженою ціною з подальшим їх перепродажем 

кінцевому покупцеві за ринковою вартістю; 
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2) інвестиції афілійованого з вітчизняною компанією нерезидента в 

його статутний капітал, тобто скорочення статутного капіталу – виведення 

коштів під виглядом повернення портфельних інвестицій; 

3) отримання вітчизняною компанією «кредиту» від афілійованої з нею 

іноземної кредитної установи; 

4) продаж цінних паперів фіктивних підприємств за заниженою ціною 

підконтрольному нерезидентові – зворотний викуп за значно завищеною 

ціною;  

5) переказ грошей вітчизняною компанією підконтрольним 

нерезидентам під виглядом роялті. 

Унаслідок наявності масиву інституційних деформацій економіка 

України не спроможна ефективно виконувати свою роль у стимулюванні 

інвестиційної активності. Аналіз ситуації в інших економіках, які 

розвиваються, засвідчує, що іноземний капітал ухвалює рішення про вхід на 

внутрішні ринки інших країн та про обсяги інвестування з огляду, 

насамперед, на свої інтереси та перспективи глобального ринку. Іноземний 

капітал масово прийде в Україну лише тоді, коли переконається в наявності 

привабливих перспектив розвитку, які будуть підкріплені економічною і 

політичною стабільністю. Корупція, непрозорість ділових відносин і 

непривабливе інституційне середовища не сприяють збільшенню 

надходження іноземних інвестицій. 

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежать 

відновлення виробництва, модернізація й нарощування основних фондів 

підприємств, успіх структурної перебудови економіки, рішення соціальних і 

екологічних проблем. Тому за нинішніх умов надходження іноземних 

інвестицій в економіку є чинником зростання ВВП, важливим джерелом 

створення робочих місць, зрештою, сприяє успішній реалізації національної 

ідеї України на основі зростання рівня її конкурентоспроможності                    

184, с. 326–330. 
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Для забезпечення високих темпів економічного зростання в країні як 

головної умови досягнення конкурентоспроможності економіки необхідною 

умовою є успішний процес відтворення засобів виробництва на новій 

техніко-інноваційній основі. Для цього треба створювати умови для активної 

конкуренції малих і середніх підприємств, що швидко розвиваються, й 

технологічно пов’язані з появою нових товарів і послуг, формування та 

зміцнення середнього класу.  

 

2.3. Інституційний механізм становлення й розвитку в Україні 

конкурентоспроможного корпоративного підприємництва  

 

Основними завданнями формування ефективного механізму захисту 

економічних інтересів держави і вітчизняних виробників стає створення 

системи стимулів, спрямованих на найбільш повне забезпечення потреб у 

постачанні на вигідних для держави умовах товарів критичного імпорту та 

іншої продукції виробничо-технічного призначенн, формування ефективного 

механізму раціонального обмеження постачань товарів некритичного 

імпорту й поліпшення їхньої якості. Не менш важливим для підвищення 

ефективності та збалансованості зовнішньої торгівлі є створення умов для 

поліпшення структури експорту на основі реалізації заходів, спрямованих на 

зміцнення й розвиток виробничого0потенціалу0України [42, с. 14–22].                                                   

У0високорозвинених країнах необхідність підтримки високої 

конкурентоспроможності викликало до життя новий тип господарського 

розвитку, за якого відносна рівновага галузевих і технологічних структур 

змінилася постійними, динамічно послідовними перебудовами структури 

господарства. Конкурентоспроможність національної економіки – це 

вирішальний критерій, який необхідно враховувати при вирішенні проблем 

лібералізації зовнішньоторговельних зв'язків і рівня відкритості економіки 

[97, с. 98–106].                               0000 
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Нині економіка України через її украй важкий стан і низьку 

конкурентоспроможність є занадто відкритою. Така ситуація спричиняє 

серйозну небезпеку для неї, оскільки високий рівень відкритості є наслідком 

не високої конкурентоспроможності, а безсистемної торгівлі на фоні 

глибокої кризи. Будь-яке небажане коливання кон’юнктури світових 

товарних ринків може поставити українських виробників на грань 

банкрутства через відсутність запасу міцності. 

Деякою мірою в Україні теж спостерігається насичення внутрішнього 

ринку, але через різкий спад внутрішнього споживання й уповільнення 

інвестиційних процесів. Вітчизняні товаровиробники змушені виходити на 

світовий ринок без досвіду конкурентної боротьби, тому їх довгострокове 

перебування на зовнішньоекономічному просторі є надто проблематичним. 

Головне завдання, яке покладається на державу – створення конкурентного 

середовища. Без відчутної конкуренції на внутрішньому ринку неможливим є 

рішення про ефективний вихід України на міжнародну0арену. Розробка й 

реалізація ефективної зовнішньоторговельної стратегії передбачає 

врахування взаємозв’язку закономірностей розвитку світового господарства і 

трансформації національної економіки [194, с. 398–405].                                 

Причому, стан зовнішньої торгівлі значною мірою залежатиме від 

ефективності механізмів регулювання економіки держави, а масштаби й 

засоби впливу держави на неї будуть визначатися загальним станом 

економіки0та0її0структурної0перебудови. Такий розвиток вимагає пошуку 

ефективної стратегії ринкової трансформації, яка б забезпечувала не 

деградацію, а стабільний і збалансований розвиток економіки на основі 

нейтралізації чинників її нинішнього кризового стану [99, с. 452–459]. Для 

реалізації виробничо-інвестиційної моделі, як свідчить досвід розвинених 

країн, необхідна довгострокова орієнтація на вирішення такого комплексу 

проблем:  
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- створення відповідної кількості суб’єктів господарювання та 

управління, здатних забезпечити широкомасштабну інтеграцію 

господарського комплексу країни в світове господарство;  

- приведення організаційно-економічних структур суб’єктів 

господарювання, органів управління і характеру їх поведінки у відповідність 

до завдань широкомасштабного включення національної економіки в 

систему світогосподарських зв’язків; 

- розробка і послідовне впровадження найбільш ефективних 

механізмів впливу держави на поліпшення умов інтеграції народногоспо-

дарського комплексу в світове господарство [163, с. 289–295].                                                                                                                                     

Для вирішення цих завдань необхідна модернізація виробничо-

господарських і функціонально-управлінських структур та розробка 

ефективних принципів взаємодії органів державного управління із 

асоціативними утвореннями суб’єктів господарювання, скерованими на 

зовнішні ринки. Такі виробничо-господарські структури повинні відповідати 

сучасним вимогам щодо складу суб’єктів господарювання, характеру їх 

поведінки на світогосподарському просторі та охоплювати: 

- виробничий рівень (підприємство, фірма, організація, компанія) як 

основну ланку зовнішньоекономічних зв’язків;  

- галузевий рівень із властивим йому формуванням фінансово-

промислових груп (ФПГ), концернів, ТНК, науково-виробничих об’єднань 

тощо;  

- регіональний (міжгалузевий) рівень, який може включати всі 

розглянуті вище різновиди суб’єктів господарювання, а також властиві лише 

йому структури та форми співробітництва на більш широкій основі, ніж 

внутрішньо- та міжгалузева. Учасниками господарської діяльності за цих 

умовах можуть стати технополіси, а також такі міжгалузеві асоціативні 

угруповання, як консорціуми, ФПГ, ТНК, концерни, виробничо-

комерційні0агломерації0(ВКА)0тощо;                                                                                             
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- загальнодержавний рівень, представлений системою управлінських 

та координуючих структур, здатних виконувати функції зовнішньоеко-

номічного0регулювання.                                                          000 

Стратегічна мета формування сучасної системи і структури управління 

зовнішньоекономічною діяльністю полягає у приведенні їх у відповідність до 

потреб зміцнення позицій України на світогосподарській арені за рахунок:                                         

- збереження та розширення частки зовнішньої торгівлі нашої 

держави в міжнародному0товарообміні;                                                                                                          

- підвищення ефективності зовнішньоторговельних операцій за 

рахунок переходу від експорту сировини та напівфабрикатів до торгівлі 

товарами з високим рівнем доданої0вартості; 

- використання національною економікою додаткових стимулів 

розвитку та переваг міжнародного поділу праці за рахунок поліпшення умов 

інтеграції у світове0господарство [28, с. 215–224].                                                               

Несприятливий вплив зовнішніх чинників може бути нейтралізований 

лише на вищому рівні державного управління, оскільки економічна політика, 

яка визначає співвідношення між правовими, економічними та 

адміністративними важелями та впливає на формування системи і структури 

управління економіки, є похідною від обраної моделі ринкового 

реформування економічного середовища та зовнішньоекономічних0зв’язків.  

Для ефективного системно узгодженого використання засобів 

податкової, структурної та інших складових зовнішньоторговельної політики 

держави необхідно враховувати фактичну функціональну неузгодженість 

нинішньої системи управління зовнішньоторговельними процесами, 

інвестиціями, а також валютно-фінансового, податкового, митного 

регулювання, промислової, структурної, науково-технічної політики тощо, 

закріплених за спеціалізованими органами державного апарату. Отже, 

удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю 

можливе за умови забезпечення системного і взаємоузгодженого на різних 

рівнях управління підходу до підвищення ефективності зовнішньоеко-
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номічних відносин загалом та зовнішньої торгівлі зокрема, для прискорення 

розвитку економіки та поліпшення умов її інтеграції в світове господарство 

[99, с. 359–368].  

Така потреба зумовлена як масштабами, змістом і складністю 

вирішення конкретних завдань, так і можливими методами, строками, 

важелями й інструментами їх реалізації. Не менше значення має і характер 

зовнішнього та внутрішнього середовища, нейтралізація деструктивних 

процесів в якому може бути забезпечена на макроекономічному 

(загальнодержавному), мезо- або галузевому (зовнішньоекономічному) та 

зовнішньоторговельному рівнях державного управління. 

Формування інституційного механізму розвитку економічної 

конкуренції пройшло в Україні тривалий еволюційний шлях в умовах 

суперечливого розвитку конкуренції та становлення інститутів 

підприємницького середовища. Поліпшення умов ведення підприємництва 

підвищує значущість інституційно-поведінкового аналізу передумов 

розвитку конкуренції на внутрішньому ринку.  

Інституційний механізм еволюції конкуренції передбачає формування 

організаційно-правового середовища, яке б відповідало цивілізованим 

ринковим принципам. Йдеться про формування конкурентоспроможних 

ринкових структур. Інституційно регулювати економічну конкуренцію 

повинні як ринок, так і держава, яка має надавати вітчизняним суб’єктам 

підприємництва підтримку в конкурентній боротьбі з іноземними 

виробниками на зовнішньому і внутрішньому ринках. На особливу увагу 

заслуговує питання оптимізації та визначення меж ефективного 

конкурентного тиску, доцільних для досягнення інституційних цілей. При 

формуванні національного конкурентного середовища актуальною стає 

проблема забезпечення конкурентної транспарентності економіки                 

[99, с. 498–511].                               .  

Активізація інституційних процесів у національній економіці веде до 

суттєвих змін у сфері формування інституційного середовища в напрямі 



 103 

зростання тиску на вітчизняних виробників на товарних ринках. Послідовне 

дотримання принципу конкурентної симетрії має стати обов’язковою умовою 

при виборі механізмів та інструментів державного захисту й підтримання 

суб’єктів господарювання на основі визнаних інституційних норм і 

принципів. 

Тільки проаналізувавши взаємозв’язки та взаємозалежності між 

інституційно-поведінковими процесами й конкурентними відносинами, 

можна спрогнозувати позитивні та негативні макроекономічні наслідки та 

розробити інструменти реагування на структурно-інституційні трансформації 

економіки. Важливим є врахування комплексу інституційних параметрів 

механізму еволюції конкуренції, а саме: правил та їх ієрархії, трансакцій і 

трансакційних витрат, власності та прав власності, інституційних узгоджень і 

координації ринкової поведінки, опортуністичних дій та інформаційних 

витрат тощо.   

Сьогодні основні обмежувальні чинники розвитку конкуренції є 

неструктурними, а пов’язані з низькою ефективністю інституційно-

поведінкового середовища. Саме його реформування є новим викликом, що 

визначатиме конкурентну політику найближчих років. Не знижуючи 

ефективності контролю за ринковою структурою, основний ресурс 

державного регулювання слід спрямувати на вирішення цього складного 

завдання – забезпечення інституційно-поведінкових передумов розвитку 

конкуренції в економіці України [102, с. 19–21].                               . 

Головне концептуальне питання, що постає в процесі аналізу 

інституційного механізму еволюції конкуренції в українській економіці, 

стосується співвідношення між структурою ринку й антиконкурентною 

поведінкою. Структуралістська концепція виходить із того, що в галузі, яка 

має висококонцентровану структуру, великі суб’єкти підприємництва 

неминуче будуть застосовувати обмежувальну ділову практику. Поведінкова 

концепція вказує на те, що зв’язок між структурою і поведінкою більш 

тонкий і неоднозначний. Прихильники цієї концепції вважають, що 
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монополізована галузь цілком може бути технологічно прогресивною і мати 

високу ефективність, пропонуючи якісну продукцію за прийнятними цінами. 

Структура тільки створює потенційну можливість зловживань, що може 

реалізуватися або не реалізуватися у відповідній поведінці. Важливо 

стимулювати конкурентну поведінку суб’єктів господарювання, сприяти 

прийняттю ними більш ефективних ринкових рішень, кращому захисту прав 

та інтересів споживачів. У числі сучасних завдань конкурентної політики в 

Україні – запобігання інституційній монополізації ринків, протидія 

негативним проявам антиконкурентної поведінки суб’єктів господарювання, 

сприяння розвитку інституційного конкурентного середовища тощо                    

[88, с. 25–39].                               .  

На рівень та інтенсивність конкуренції істотно впливають не завжди 

чітко оформлені, але фактично існуючі інституційні фактори, зокрема: 

адміністративно-бюрократичні заборони, особисті зв’язки між приватним 

бізнесом і владою, адміністративні бар’єри, що нав’язуються багатьма 

владними і відомчими структурами тощо. Найбільш небезпечним є 

поєднання антиконкурентних дій із політичною та адміністративною 

централізацією.  

Досвід розвинутих країн дозволяє визначити принципи, які 

забезпечують ефективний розвиток конкуренції у межах інституційного 

середовища: стабільна правова і економічна системи, недоторканість 

приватної власності, політична стабільність, надійні механізми протидії 

рентоорієнтованій поведінці. Розвиток ефективної конкуренції потребує 

таких поведінкових дій, які в першу чергу надійно захищають права 

власності. Тому в розвинених країнах створено найефективніші для 

підприємницької діяльності інститути, що достовірно фіксують інформацію 

про власність і власників. Негативне значення для створення інституційно-

поведінкових передумов розвитку конкуренції має слабкий захист прав 

власності, сумнівні рішення судів, високі й надмірно диференційовані ставки 

за банківськими кредитами тощо [96, с. 259–268].                                 
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Важливою також є проблема державної допомоги. Прийнятий 1 липня 

2014 р. Закон України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» 

можна вважати важливим інструментом регулювання сфери державної 

підтримки економіки. Закон відтворює принципи ЄС щодо захисту 

конкуренції від надмірного втручання держави. Однак до цього часу стаття 

15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», яка забороняє 

створювати переваги суб’єктам підприємництва органами влади, жодного 

разу не застосовувалася за фактом надання державою пільг, дотацій чи 

преференцій, що обмежують конкуренцію.  

Органи влади, які мають сприяти формуванню конкурентного 

середовища, створенню рівних умов для всіх підприємців, часто 

встановлюють адміністративні бар’єри на їхньому шляху. Можна навести 

багато прикладів, коли чиновники всіх рівнів перешкоджають діяльності 

суб’єктів господарювання, організовують проведення всіляких багаторазових 

перевірок, встановлюють неправомірні вимоги, забороняють торгівлю 

певними товарами. 

В умовах глобалізаційних процесів суб’єкти господарювання постають 

перед глобальною конкуренцією – новим економічним феноменом, що 

відрізняється від відомої міжнародної конкуренції, котра супроводжує 

становлення світового господарства. Глобальна конкуренція виникає за умов 

глобалізації і набуває характеру тотального суперництва. Глобалізовані 

компанії, зорієнтовані на зовнішньоекономічну діяльність, змушені 

відповідати вимогам глобальної конкурентоспроможності. За глобальної 

конкуренції суб’єктам господарювання функціонувати набагато важче, проте 

вона надає великого поштовху національному виробництву – підвищуючи 

його глобальну конкурентоспро-можність [193, с. 58–69].                                

Конкуренція – важливий інститут у ринковій системі, пов’язаний із 

розвитком інституту власності. Економічна конкуренція супроводжується 

специфічними інституційними нормами, правилами і процедурними 

регламентами. Забезпечення цих норм, правил і регламентів є інституційною 
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основою існування економіки. Ризики, пов’язані з можливістю порушення 

прав власності у процесі конкуренції, є одними з найбільших, які 

обумовлюють істотне зростання трансакційних витрат, а отже – 

перешкоджають формуванню ефективного ринку. Негативну роль при цьому 

відіграють такі інституційні чинники конкуренції, як ухилення від сплати 

податків, використання незареєстрованої робочої сили, розвиток тіньового 

сектору реалізації незареєстрованої продукції тощо [100, с. 12–18]. 

Право власності в Україні недостатньо законодавчо захищене. 

Очевидно, що чітке розмежування й захист прав власності обов’язкові для 

розвитку корпоративного підприємництва, оскільки саме власність служить 

запорукою для формування ефективного інституційного середовища 

розвитку конкуренції. Коли права власності не захищені, у суб’єктів 

корпоративного підприємництва відсутні стимули до участі в сумлінній 

конкуренції. Інституціональна теорія власності формулює важливий 

висновок про необхідність захисту прав власника шляхом чіткої фіксації 

такого права (специфікації прав).  

Інститут власності дозволяє об’єднати в єдине ціле й узгодити 

розрізнені економічні інтереси суб’єктів корпоративного підприємництва. 

«Внутрішня» дискретність прав власності є характерною передумовою 

функціонування сучасної економіки. Об’єднавча природа прав власності 

виявляється в їх важливій рисі – мобілізації ресурсів підприємництва. 

Мобілізаційний характер інституту власності дозволяє за цих умов 

акумулювати ресурси, необхідні для розвитку національної економіки. 

Формування конкурентних інститутів відбувається на мікрорівні та 

ініціюється ринковими суб’єктами. Такий підхід грунтується на припущенні 

про те, що ринкові суб’єкти, накопичуючи знання та інформацію, 

впроваджують нові форми конкуренції. Паралельно розвиваються й 

ускладнюються економічні процеси. Як наслідок, формально діючі інститути 

стають не відповідають існуючим реаліям і перешкоджають конкуренції. 

Ринкові суб’єкти змушені на неформальному рівні змінювати існуючі 
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правила або впроваджувати нові, що дають можливість обійти існуючі 

формальні невідповідності [88, с. 188–203].                               .  

Типовим для України стало фактичне злиття інституту власності з 

інститутом влади, симбіозом якого виступив інститут «влада-власність». 

Останній характеризується єдністю владних і власницьких функцій; владні 

переваги дають право розпоряджатися власністю і контролювати ринок, а 

власність органічно вимагає наявності владного авторитету. Ринкова влада у 

цій ситуації базується не на приватній власності як такій, а на більш 

високому становищі у суспільній ієрархії і можливості співпраці з владними 

державними структурами.  

Характеристику інститутів та інституційних ознак взаємовідносин між 

владою і власністю наведено на рис. 2.3. Тільки чітка специфікація прав 

власності дає змогу ухвалювати ефективні й оптимальні рішення, що 

мінімізують трансакційні витрати. Невиконання державною владою своїх 

функцій породжує нестабільність і нестійкість інституційного механізму. 

Основними проблемами тут є адміністративні бар’єри, які постають 

внаслідок опортуністичної поведінки чиновників, корупції в державних і 

місцевих органах влади та створення внаслідок цього неконкурентних умов 

для розвитку  корпоративного підприємництва. 

Важливе значення у цьому зв’язку має інституційно-поведінковий 

аналіз порушень законодавства про захист економічної конкуренції з боку 

органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління та контролю щодо запобігання цих порушень. В 

Україні інститути або, принаймні, формальні правила створюються в 

інтересах тих, хто має достатню владу, щоб генерувати корисні для себе 

правила. Владні інституції створюють відповідну правову інфраструктуру 

шляхом запровадження необхідних правових актів, що забезпечують правову 

регламентацію у підприємницькій сфері, визначають правомочності, 

захищають права власності та забезпечують юридичний супровід процесу 
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контрактації й запроваджують систему відповідних правил розвитку 

корпоративного підприємництва. 

Формальні «правила гри» в економічній конкуренції є наслідком дій 

влади, тому що конкурентні інститути, з одного боку, – це результат дії 

влади, а з іншого – її підґрунтя. Отже, саме органи влади та самоврядування 

часто беруть на себе досить важливу роль у формуванні формальних 

інститутів. Звідси виникає можливість впливу окремих осіб у владних 

органах на конкурентний процес. Тісне переплетіння влади і бізнесу 

фактично сприяло формулюванню олігархічної моделі, за якої влада 

застосовується виключно для власного збагачення, знищуючи при цьому 

засадничий для ринкових відносин конкурентний принцип підприємницької 

діяльності. Внаслідок створення сприятливого режиму господарювання «для 

обраних» формується стійка інституційна недовіра до влади [72].  

Інституційні колізії формують систему неефективних інститутів. 

Стійкість неефективного з погляду суспільного інтересу інституту 

обумовлена тим фактом, що ринковим суб’єктам невигідно діяти інакше, 

адже їх трансакційні витрати будуть нижчими за умови, якщо вони 

дотримуються наявних норм поведінки. Інститут, неефективний з позиції 

суспільних інтересів, стає ефективним з позицій індивідуальних інтересів. 

Неефективний інститут, що утвердився, з часом буде дедалі більш стійким, 

закріплюється внаслідок того, що суб’єкти ринку навчаються діяти за його 

наявності більш ефективно, ніж без його участі. В основу такої поведінки 

часто покладено фіктивно-тіньові мотиви. Однак й нерезиденти, які 

активізують свою діяльність на вітчизняному ринку, будують стратегію своєї 

поведінки на тих недосконалих інституційних правилах, що діють на ринку, 

не беручи до уваги цивілізовані стандарти і норми своїх розвинених країн 

[103, с. 206–211]. 

Проблема імпорту інститутів гостро стоїть в умовах лібералізації та 

відкритості національної економіки, безпосередньої взаємодії її суб’єктів з 

суб'єктами глобальної економіки. Практика показала, що пристосування 
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імпортованих інститутів до економічної структури і наявних національних 

інститутів в Україні відбувається неефективно. Імпортовані інститути 

працюють інакше ніж у країнах, з яких їх запозичено.  

Інституційною перешкодою для розвитку конкуренції на внутрішньому 

ринку є неефективність інститутів саморегулювання у сфері підприємництва. 

За умов лібералізації регуляторної політики у сфері підприємницької 

діяльності набувають особливої актуальності процеси самоорганізації бізнесу 

через інститути саморегулівних громадських організацій та об’єднань 

підприємців.  

Сформувати дієві інституційні чинники розвитку конкуренції на 

внутрішньому ринку неможливо без дерегуляції економіки. Дерегуляція є 

обов’язковим елементом економічних реформ у пострадянських державах, 

які будують ринкову економіку. Дерегуляція розглядається як системне 

обмеження втручання чиновників у підприємницьку діяльність, що спрощує 

правила ведення господарської діяльності, створює умови для конкуренції та 

забезпечує реальний захист споживачів [4, с. 8–11]. 

Дерегуляція необхідна, бо вона стимулює розвиток підприємництва, 

що, відповідно, забезпечує збільшення інституційних можливостей для 

розвитку внутрішнього ринку. Дерегуляція необхідна бізнесу, бо вона 

створює конкурентні умови, що дає змогу розвивати виробництво, робити 

товари дешевшими, збільшувати обсяги реалізації, створювати робочі місця й 

отримувати більші прибутки. Скорочуються часові та ресурсні витрати 

підприємців на дотримання регуляторних вимог. Дерегуляція необхідна 

громадянам, бо вона створює додатковий запит на ринку праці, зменшує 

вартість товарів і послуг, збільшує рівень реальних доходів громадян.  

За умов відсутності дієвої дерегуляції держава намагається своїми 

діями компенсувати нерозвиненість інституційного середовища розвитку 

конкуренції. Так, через свою пряму участь у капіталі ряду компаній вона 

намагається стимулювати їх до більш активної інноваційної діяльності. 

Основна проблема тут полягає в тому, що держава намагається власними 
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прямими сигналами компенсувати недостатні сигнали ринкової конкуренції. 

А це, як правило, не є надійним та ефективним засобом і часто призводить до 

втрати переваг державних інструментів [72]. 

Різноманіттю варіантів досягнення інноваційних ефектів в певних 

випадках сприяє асиметрія інформації. Прибічники неокласичної теорії 

вважають її одним з основних чинників провалів ринку, але без цієї асиметрії 

у багатьох випадках не можливі новизна і варіантність продукту або процесу. 

Основні проблеми інституційного розвитку конкуренції в економіці України 

пов’язані з надмірною її тінізацією і корупцією, неефективною судовою 

системою, мінливістю законодавства та суб’єктивним підходом чиновників 

до його інтерпретації (надмірною бюрократією). Основний інституційний 

ризик розвитку конкуренції на внутрішньому ринку в Україні – не стільки 

недосконалість законодавства, скільки його неадекватне застосування.  

Формування ефективного інституційного середовища розвитку 

конкуренції неможливе й без детінізації економіки. Ставлячи перед собою 

мету щодо детінізації товарних ринків, слід розуміти, що не можна 

допустити збільшення навантаження на легально працюючий приватний 

бізнес. Пріоритетом у ході детінізації має бути створення таких умов, коли 

ухилення від оподаткування не матиме економічного сенсу. Для розвитку 

конкуренції важливим є подолання тіньових механізмів під час ввезення на 

митну територію країни імпортних товарів [88, с. 188–203]. 

Таким чином, у результаті проведеного аналізу підтверджено, що 

дійсно чинники інституційного  середовища безпосередньо впливають на 

розвиток конкуренції в економіці України. Визначено, що системний підхід 

до формування інституційного механізму еволюції конкуренції потребує 

оперативного регулювання інституційного середовища внутрішнього ринку. 

Отже, конкуренція в економіці буде ефективно розвиватися за умови 

зрозумілих правил ведення бізнесу, зниження корупційного чинника й 

однакових умов роботи на ринку. Реалізація цих інституційних норм приведе 
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до формування здорової конкуренції, до інноваційності та припливу 

інвестицій у вітчизняну економіку [142, с. 425–435]. 

Інституційне середовище має вирішальне значення для вибору цілей, 

«правил гри», шляхів, механізмів розвитку конкуренції на внутрішньому 

ринку України. Тому важливо, щоб інституційні чинники створювали 

сприятливі умов для ефективного розвитку підприємництва в національній 

економіці України. 

У контексті інституційних передумов розвитку конкуренції в економіці 

України слід виділити значущість інституційного аналізу ринкової 

координації та координаційного ефекту. Йдеться про виявлення 

інституційних закономірностей ринкової поведінки контрагентів при 

виникненні певної ситуації в економіці. Ринкові суб’єкти закономірно 

формують власну лінію поведінки, очікуючи ті чи інші дії інших суб’єктів, 

що й означає виникнення координації в їх діях. Ринкова координація 

породжує й обумовлює виникнення координаційного ефекту. Сутність його 

полягає у забезпеченні економії для корпоративних суб’єктів на витратах 

дослідження і прогнозування поведінки інших ринкових суб’єктів, із якими 

вони взаємодіють у різних ситуаціях.  

Отже, координаційний ефект реалізується через зниження рівня 

невизначеності інституційного середовища, в якому діють ринкові суб’єкти. 

Координаційний ефект тим самим виступає одним із тих механізмів, завдяки 

яким інституційно-поведінкове середовище впливає на стан ринкової 

конкуренції. Такий вплив може бути як позитивним, так й негативним (в 

останньому випадку виникають антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів 

господарювання)  [103, с. 256–267].  

Зокрема, конкурентні стратегії великих компаній можна пояснити 

через аналіз їх поведінки у межах олігополії. Важливою рисою олігопольного 

ринку є взаємозалежність компаній. Якщо одна з компаній знижує ціни, то її 

конкуренти можуть втратити частку ринку, тому вони у відповідь також 
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знизять ціни, щоб зберегти ринкові позиції. Така імітаційна поведінка 

«слідування за конкурентом» може набувати в олігополії різних форм.  

Інституційні передумови розвитку економічної конкуренції будуть 

ефективним при існуванні відповідного інституційного суспільного 

налаштування. В Україні до останнього часу цього майже не спостерігається. 

Істотні конкурентні переваги мали великі структури порівняно із середнім і 

дрібним бізнесом. В Україні історично велика власність дісталася у спадок 

від радянської системи, вона фактично була приватизована шляхом 

«роздавання» і розподілу між представниками колишньої номенклатури та 

директорату. Безумовно, формальні інститути повинні бути відправною 

точкою інституційної реформи, зумовлюючи необхідність адаптації 

неформальних правил до логіки нового інституційного середовища 

конкуренції. Отже, на відміну від розвинених країн, інститути розвитку 

конкуренції в Україні ґрунтуються на ринковому середовищі, де, як правило, 

репрезентативним є велике корпоративне підприємництво [154, с. 27–29]. 

Показовою тут є ситуація у сфері оподаткування. Процедурно 

переобтяженою є сфера адміністрування податків, оскільки особливості  

звітування та обліку безпосередньо впливають на швидкість здійснення 

операцій у господарській діяльності підприємців. Підтвердженням цього є 

висока привабливість спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів малого підприємництва. Надмірна кількість адміністративних 

процедур у процесі ведення бізнесу стримує процес розвитку конкуренції. 

Виникає, зокрема, ситуація, коли у межах консолідованої фінансово-

промислової групи платники податку, які до неї входять, можуть 

«обмінюватися» від’ємними значеннями податку на прибуток (збитками), 

оптимізуючи таким чином сплату податку на прибуток. Зазначимо, що цей 

принцип, реалізований у законодавстві деяких розвинених країн, вважається 

досить ефективним засобом протидії оптимізації оподаткування в процесі 

трансферного ціноутворення. Він був уперше застосований у США понад 
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століття тому для розв’язання проблеми оподаткування підприємств 

американської залізниці [9, с. 71–72]. 

Принцип «unitarytaxation» вважається прогресивнішим, ніж принцип 

«arm’slenth», реалізований в українському законодавстві. Він відображає 

вищий рівень державно-приватного партнерства, передбачаючи абсолютну 

прозорість дій як із боку платника податків (розкриття всіх активів, 

пов'язаних осіб), так з боку держави (справедливе нарахування і розподіл 

податкового тягаря). Однак в Україні, в умовах майже 50-відсоткової тіньової 

економіки, клімату взаємної недовіри й усталеної практики податкової 

мінімізації всіма доступними і недоступними засобами, така відкритість 

відносин у сфері економічної конкуренції практично неможлива. 

Надійні інституційні передумови розвитку конкуренції в економіці 

України не будуть створені при неефективних відносинах власності. За 

рейтингом захищеності прав власності, складеним Property Rights Alliance, 

Україна у 2013 р. серед сімдесяти найбільших країн світу посіла п’ятдесят 

восьме місце і поступається всім країнам Центрально-Східної Європи, 

зокрема, за такими критеріями, як незалежність судів, довіра до судів, 

корупція, захист прав інтелектуальної власності, авторських прав тощо. Вади 

судової системи України фактично стали засобом протиправної боротьби з 

конкурентами.  

Особливою проблемою відносин власності щодо інституційних 

передумов розвитку корпоративного підприємництва є рейдерство. Окремі 

особи або організації, наближені до влади на місцевому чи національному 

рівні, використовують вплив на суд та інші державні установи, щоб 

забезпечити собі незаслужені конкурентні переваги у бізнесі шляхом 

незаконного захоплення чужої власності. За останні роки ця проблема 

завдала істотної шкоди інвесторам, оскільки викликає в потенційних 

міжнародних інвесторів занепокоєння з приводу того, що в разі, якщо вони 

інвестують в Україну, їхні активи не будуть захищені від рейдерських 

захоплень [72]. 
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Жертвами рейдерів щороку стають близько семисот вітчизняних 

підприємств. Реальності такої неконкурентної поведінки на ринку та 

недостатньої захищеності прав власності у провадженні підприємницької 

діяльності обумовлюють зростання ролі інституційних зв’язків. Своєю 

чергою, це спонукає підприємців до пошуку й посилення використання 

різних тіньових схем «страхування» своєї власності, що збільшує роль 

корупційних зв’язків у економічній системі та спонукає до вивезення 

капіталу. Наявність тіньових домовленостей стримує конкуренцію, оскільки 

жоден із ринкових суб’єктів не зацікавлений у порушенні «тіньового 

балансу» [88, с. 188–203]. 

Важливим є розуміння інституційних взаємозв’язків між власністю і 

менеджментом у корпоративному підприємництві, без чого неможливо 

здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист 

економічної конкуренції, запобігання, виявлення та припинення його 

порушень. Відмінності між власниками і менеджментом в інституціональній 

теорії розглядаються як сукупність відносин «принципал-агент». Укладається 

контракт, за яким власник (принципал) наймає менеджерів (агентів) для 

виконання обумовлених завдань, що базуються на делегованих 

повноваженнях і прийнятих власником рішеннях. Неврахування цих 

відносин часто знижує ефективність проведення антимонопольних 

розслідувань. Дуже важливим моментом є встановлення реальних власників 

тих компаній, які зареєстровані в офшорних зонах [153, с. 350–354]. 

Відсутність в Україні незалежної судової системи, слабка захищеність 

приватної власності та її недосконала специфікація також великою мірою 

впливають на зростання трансакційних витрат. Трансакційні витрати є 

надмірно високими внаслідок наявності таких проблемних зон розвитку 

підприємництва Україні, як доступ до інфраструктурних та інженерних 

мереж, реєстрація права власності; захист інвестицій, податкове 

адміністрування та податкова система, високі бар’єри для торгівлі, 

процедури банкрутства. 
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На трансакційні витрати разом із наявністю довіри впливають також і 

супутні інститути – репутація, додаткові контрактні домовленості, загроза 

колективних санкцій тощо. Це стосується також вірогідності 

опортуністичних дій та набуття додаткового соціального капіталу ринковими 

конкурентами. Щодо впливу трансакційних витрат опортуністичної 

поведінки на розвиток конкуренції, то суб’єкти конкурентних відносин, 

здійснюючи ринкову трансакцію, повинні захищати її від небезпеки 

опортунізму. Однак на сучасному українському внутрішньому ринку 

проблема мінімізації трансакційних витрат не є на часі, вона має бути 

замінена питанням про напрямки, в яких ці витрати повинні 

оптимізовуватися [178, с. 28–30]. 

Серед напрямів оптимізації трансакційних витрат в економіці України 

пріоритетним є зниження рівня корупції в органах державної та судової 

влади, негативних наслідків якої зазнають суб’єкти підприємництва. Згідно з 

результатами дослідження «Барометр світової корупції», яке проводив 

Міжнародний дослідницький центр «Gallup International Association», у 2013 

р. українці вважали, що найкорумпованішою сферою є судова (66%), далі – 

правоохоронні органи (64%) і державна служба (56%) [72]. Пошук способів 

неформального уникнення платежів у вітчизняній підприємницькій практиці 

як інституційна форма конкурентної боротьби вважається прийнятним і 

закономірним, що сприяє закріпленню неформальних зв’язків і відповідних 

механізмів. 

Величина трансакційних витрат підприємців безпосередньо залежить 

від рівня адміністративних бар’єрів. Адміністративні бар’єри пов’язані з 

обмеженням на ведення певних видів підприємницької діяльності (їхнє 

ліцензування і видача дозволів на здійснення, розподіл квот, сертифікація 

продукції, встановлення норм екологічного контролю тощо), подолання яких 

вимагає від суб’єктів підприємництва додаткових витрат. Органи влади, які 

повинні сприяти формуванню конкурентного середовища, створенню рівних 
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умов для всіх підприємців, часто встановлюють адміністративні бар’єри     

[179, с. 293–305].                               .  

Йдеться про проведення багаторазових перевірок, висування 

неправомірних вимог. Перш за все слід вказати такі бар’єри 

адміністративного характеру, як встановлення різноманітних обмежень щодо 

окремих суб’єктів підприємництва або їх груп, заборона створення нових 

підприємств чи інших організаційних форм підприємництва тощо. Висота 

адміністративних бар’єрів обумовлює неоднакове фіскальне навантаження, 

яке пов’язано із так званими «неофіційними податками», як хабарі 

працівникам контролюючих органів, плата за приналежність до 

неформальних зв’язків тощо. Динаміку адміністративних бар’єрів входження 

на вітчизняні ринки відображено у  табл. 2.15. 

Таблиця 2.15 

Динаміка адміністративних бар’єрів входження на товарні ринки 

України у 2008–2014 рр. 
Індикатор висоти бар'єру 

входження 

Величина бар'єру 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кількість реєстраційних 

процедур 
10 10 10 10 9 7 6 

Тривалість реєстрації, днів 27 27 27 27 24 22 21 

Вартість реєстраційних 

процедур, % до величини 

доходу на особу населення  
7.8 5.5 5.8 6.1 4.4 1.5 1.3 

Мінімальний обов’язковий 

статутний капітал, % до 

величини доходу на особу 

населення 

203.1 174.2 153.5 2.2 1.8 0 0 

Джерело: Складено автором за даними: 72. 
 

Очевидно, що за кожним із запропонованих критеріїв оцінки величини 

бар’єрів входження на ринок в Україні останніми роками спостерігається 

позитивна динаміка полегшення такого входу. Скорочення кількості 

реєстраційних процедур і тривалості реєстрації, а також зменшення вартості 

проходження реєстраційних процедур пов’язано із активізацією діяльності 

щодо процедурного спрощення. 
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Аналіз динаміки бар’єрів виходу з ринку дає змогу дійти висновку про 

те, що тут динаміка є дещо гіршою за динаміку бар’єрів входження               

(табл. 2.16). За першими двома критеріями – середньою тривалістю процедур 

банкрутства та величиною незворотних витрат – за останні дев’ять років не 

відбулося змін. При цьому, якщо тривалість процедури банкрутства в Україні 

є співмірною з аналогічними показниками для країн Східної та Центральної 

Європи, хоча й перевищує відповідний середній рівень – 2,75, то 42% 

незворотних витрат є надто великими для приваблювання суб’єктів. Середнє 

значення відповідного показника для країн Східної та Центральної Європи 

становить близько 11% [72]. 

Таблиця 2.16 

Динаміка адміністративних бар’єрів виходу із  

товарних ринків в Україні у 2008–2014 рр. 
Індикатор висоти 

бар'єру виходу 

Величина бар'єру 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Середня тривалість 

проходження процедур 

банкрутства, років 

2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 

Величина незворотних 

витрат, % до вартості 

майна 

42 42 42 42 42 42 42 

Коефіцієнт погашення 

боргу, в центах до 

1 дол. США 

9.1 9.1 9.1 7.9 8.9 8.7 8.2 

Джерело: Складено автором за даними: 72. 

 
Негативно позначаються на стані інституційного середовища розвитку 

корпоративного підприємництва надмірна ускладненість дозвільних 

процедур, високий рівень плати за адміністративні послуги. Ці перешкоди на 

шляху розвитку економіки є одним з найважливіших чинників, що 

обумовлює низький рівень ефективності української економіки, перешкоджає 

її інноваційній переорієнтації. Інституційні зміни, які повинні привести до 

зменшення питомої ваги монопольного сектору, слід забезпечити шляхом 

виходу на висококонцентровані ринки нових суб’єктів господарювання, що 

передбачає створення та підтримку сприятливого інвестиційного клімату, 

усунення та недопущення створення бар’єрів входу на товарні ринки.  
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В Україні важливо запровадити обов’язкову процедуру регуляторного 

впливу законопроектів і проектів інших нормативно-правових актів щодо 

визначення їх ефективності у формуванні сприятливого інституційного 

середовища, оскільки формальні норми і контроль за їх дотриманням 

продовжують запроваджуватися у спосіб, який відкриває шляхи до 

варіативності їх інтерпретації на користь державних чиновників, що дозволяє 

отримувати від підприємців корупційний дохід. Треба обмежувати невиправ-

дану зарегульованість підприємництва, надмірну кількість перевіряючих 

органів, дублювання їхніх повноважень, високі штрафні санкції.  

 

Висновки до  розділу 2 

 

Дocлідження cучacних тенденцій формування і рoзвитку конкурентних 

переваг корпоративного підприємництва дaлo змoгу зрoбити тaкі виcнoвки. 

1. В Україні поки що не діють механізм і моделі організації 

виробництва, які б могли консолідувати конкурентноспроможні технологічні 

системи і були б здатні до ефективної інтеграції у світогосподарський 

простір на основі агресивної експортної стратегії. Саме сьогодні, у контексті 

розробки довгострокової зовнішньоекономічної політики, необхідно 

оптимально збалансувати коротко-, середньо- і довгострокові інтереси 

держави, пов’язавши їх із динамікою економічних реформ і структурних 

перетворень у господарському комплексі країни. Для України цей механізм 

повинен діяти на трьох взаємопов’язаних рівнях, на кожному з яких 

реалізуються конкурентні переваги різних рівнів.  

2. Спостерігається насичення національного внутрішнього ринку, але 

через різке падіння внутрішнього споживання й інвестиційних процесів. 

Вітчизняні виробники змушені виходити на світовий ринок без належного 

досвіду конкурентної боротьби, тому довгострокове перебування їх на 

зовнішньоекономічному просторі є проблематичним. Головне завдання, яке 

постає перед державою щодо національних виробників — якомога швидше 

створити ефективне конкурентне середовище. Без такої конкуренції на 
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внутрішньому ринку неможливо вирішити питання про успішний вихід 

українських суб’єктів корпоративного підприємництва на світові ринки.                                                                                                  

3. Розробка і реалізація ефективної зовнішньоторговельної стратегії 

передбачає врахування взаємозв’язку закономірностей розвитку світового 

господарства і трансформації національної економіки. Причому стан 

зовнішньої торгівлі значною мірою залежатиме від ефективності механізмів 

регулювання економіки держави, а масштаби і засоби впливу держави на неї 

будуть визначатися загальним станом економіки та її структурної 

перебудови. 

4. Несприятливий вплив зовнішніх чинників можливо нейтралізувати 

лише на вищому рівні державного управління, оскільки економічна політика, 

яка визначає співвідношення між правовими, економічними і адміністратив-

ними важелями та впливає на формування системи і структури управління 

економікою, є похідною від обраної моделі ринкового реформування 

національного господарства та зовнішньоекономічних зв’язків. 

5. Удосконалення системи управління економічною діяльністю 

суб’єктів корпоративного підприємництва можливе за умови забезпечення 

системного і взаємоузгодженого на різних рівнях управління підходу до 

підвищення ефективності зовнішньоекономічних відносин загалом і 

зовнішньої торгівлі зокрема, для прискорення розвитку економіки та 

поліпшення умов її інтеграції у світове господарство. Така потреба 

викликана як масштабами, змістом та складністю вирішення конкретних 

завдань, так і можливими методами, строками, важелями й інструментами їх 

реалізації. Не менше значення має і характер зовнішнього та внутрішнього 

середовища, нейтралізація деструктивних процесів в якому може бути 

забезпечена на макроекономічному (загальнодержавному), мезо- або 

галузевому (зовнішньоекономічному) та мікроекономічному (зовнішньо-

торговельному) рівнях управління. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора:          

[48; 49; 52; 53; 57; 58; 61; 63; 64; 67]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОРПОРАТИВНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ 

СВІТОГОСПОДАРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

3.1. Механізми державної підтримки конкурентних переваг 

корпоративного підприємництва України в умовах членства в СОТ 

 

Проблема  підвищення  конкурентоспроможності  є  однією  з  

найбільш гострих та актуальних для аграрного сектору економіки України. 

Особливого значення вона набула зі вступом України до СОТ. Зниження 

торговельних бар’єрів загострить конкуренцію між вітчизняною та 

імпортованою продукцією як на внутрішньому, так і на зовнішніх 

продовольчих ринках. Поразка в цій боротьбі означатиме повний  занепад  

сільського  господарства України.  Для  забезпечення продовольчої безпеки 

країни частка вітчизняної продукції в продовольчому споживанні населення 

не повинна бути нижчою 70%. Однак для цього конкурентоспроможною 

порівняно з імпортом має бути не менше 80–85% продукції, що пропонується 

вітчизняними товаровиробниками. Таким чином, проблема підвищення 

конкурентоспроможності, формування та реалізації  конкурентних  переваг 

сільського господарства України набуває дедалі більшої актуальності             

[131, с. 34–38]. 

У  дослідженнях  останніх  років  під конкурентоспроможністю  галузі  

розуміють здатність галузі створювати зростаючий обсяг додаткової вартості 

на основі підвищення ефективності використання факторів  виробництва, 

забезпечення інвестиційної привабливості бізнесу та  освоєння  нових ринків. 

При цьому до важливих умов, що впливають на конкурентоспроможність 

галузі, належать:  
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- позиціонування на світовому ринку (ступінь експортної  

орієнтованості  виробництва,  частка експорту в її динаміці);  

- позиціонування на ринку;  

- технологічний рівень галузі, що визначається розміром  

нагромаджених  інвестицій  та  якісних характеристик потужностей, а також 

інтенсивністю інвестиційної діяльності;  

- рівень концентрації на ринках, його достатність для успішної  

конкуренції  з  міжнародними компаніями – лідерами в певних галузях;  

- забезпеченість сировинною базою, розвиток інтеграційних зв’язків.  

Дослідження проблем конкурентоспроможності об’єктивно стає одним 

із пріоритетних напрямів вітчизняної та світової економічної науки. Для  

аналізу конкурентних переваг на рівні підприємства успішно використо-

вується  розроблений  за  кордоном  метод  SWOT-аналізу [139, с. 235–256]. 

При його застосуванні об’єкт економічного управління розглядають з 

чотирьох принципових позицій: сильних і слабких сторін його діяльності,  

можливостей та загроз майбутнього розвитку. Такий структурний аналіз 

дозволяє своєчасно виявляти резерви, визначати потенційні загрози,  

розраховувати оптимальну траєкторію руху на перспективу і в кінцевому  

результаті суттєво підвищувати конкурентоспроможність та ефективність.  

Слід зазначити, що на макрорівні використання SWOT-аналізу для 

аналізу і прогнозування розвитку галузей  національних  економік ще досить 

обмежене. Однак його засосування для даних цілей є досить результативним  

з огляду на реальну можливість чітко структуризувати проблему, визначити 

пріоритетні напрями  майбутнього розвитку, передбачити бар’єри та загрози, 

які стануть перепоною для досягнення поставлених цілей, а також оцінити 

ступінь впливу певних факторів та тенденцій. 

Цей метод базується на складанні стратегічного балансу, яке в західній 

літературі отримало назву SWOT-аналіз (скорочення від перших літер: S  

(strength) – сильні сторони; W (weakness) – слабкі сторони; O (opportunities) – 

можливості; T (threats) – загрози). Тобт виділяють фактори конкурентоспро-
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можності, визначають ступінь їх впливу  на розвиток об’єкта економічного 

управління та групують за ознакою позитивності або негативності. Кожному 

з факторів дають всебічну оцінку механізмів функціонування та результатів 

впливу. Таким чином, стратегічний баланс – це поєднання факторів, що 

негативно та позитивно впливають на розвиток досліджуваного об’єкта [99, 

с. 179–192]. Використання SWOT-аналізу як комплексного підходу для 

оцінки конкурентоспроможності сільського господарства України дозволить 

оцінити ринкові позиції  галузі та розробити основні стратегічні напрями її 

подальшого розвитку. У ході дослідження було виявлено сильні та слабкі 

сторони конкурентоспроможності агропромислового комплексу України, а 

також проаналізовано можливості й загрози його розвитку (табл. 3.1). 

         Таблиця 3.1 

Структура SWOT-аналізу конкурентоспроможності  

аграрного сектору України 
Сильні сторони 

1. Подолання економічного спаду в 

сільському господарстві та поступова 

стабілізація галузі 

2. Розширення місткості світового ринку 

продовольства 

3. Сприятливі природно-кліматичні 

умови та транзитні можливості 

4. Наявність земельних територій, що  

дозволяють виробляти та експортувати 

екологічно чисту продовольчу 

продукцію 

Слабкі сторони 

1. Кризовий стан ресурсного потенціалу 

сільського господарства та складний 

фінансовий стан сільськогосподарських 

товаровиробників 

2. Слабо розвинена ринкова та виробнича 

інфраструктура АПК 

3. Загострення соціальних проблем 

сільської місцевості 

4. Недостатній рівень державного 

регулювання та підтримки аграрного 

виробництва 

Можливості 

1. Формування потужного виробника та 

експортера агропродовольчої 

продукції 

2. Зміцнення конкурентних позицій за 

рахунок переходу до інноваційного 

типу розвитку АПК 

3. Забезпечення продовольчої безпеки та 

стабільного розвитку галузі, динамічне 

вирішення соціальних проблем 

сільської місцевості, виходячи з 

власних ресурсів 

4. Вихід на світовий ринок з екологічно 

чистою продукцією 

Загрози 

1. Посилення тенденцій до зменшення 

державного регулювання та підтримки 

аграрного сектору економіки після 

приєднання України до СОТ 

2. Розширення доступу зарубіжних 

виробників та захоплення ними 

ключових позицій на вітчизняному 

продовольчому ринку 

3. Занепад ресурсної бази сільського 

господарства, що може призвести до 

повної втрати продовольчої безпеки 

4. Незворотні зміни в соціальній та 

демографічній ситуації в сільській 

місцевості 

Джерело: Складено автором за даними: 138, с. 69-72.. 
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До сильних сторін, на нашу думку, необхідно віднести:  

- подолання економічного спаду в сільському господарстві та  

поступову стабілізацію сільськогосподарського виробництва;  

- розширення місткості світового  ринку продовольства;  

- сприятливі для сільського господарства природно-кліматичні  

умови,  а  також  транзитні можливості країни;  

- наявність земельних ресурсів, що дозволяють виробляти та  

експортувати екологічно чисту продовольчу продукцію.  

Динамічно, хоча й не стабільно розвивалось сільське господарство з 

моменту набуття Україною незалежності – високі темпи росту в урожайні 

роки чергувалися  зі  спадом  у неврожайні. Така нестабільність розвитку 

пов’язана перш за все зі зносом основних виробничих фондів галузі, що є 

причиною збільшення залежності виробництва від кон’юнктурних коливань, 

цінових умов і ризиків. Разом із тим динаміка  інвестицій в основний капітал 

поки що не відповідає потребам і не може забезпечити необхідних темпів 

оновлення й модернізації виробництва. Крім того, інноваційна складова 

сучасних інвестицій  залишається  на низькому рівні [151, с. 51–53]. 

Для завоювання позицій за умов жорсткої конкуренції в період 

глобалізації Україна повинна повною мірою використовувати об’єктивні 

переваги, якими вона володіє внаслідок свого географічного положення, 

територіальних та кліматичних особливостей. В аграрній сфері, зокрема, 

такими перевагами країни слід вважати сприятливі кліматичні умови для  

ведення сільського господарства та родючі українські чорноземи. Крім того,  

значний земельний потенціал та традиційно екстенсивний шлях розвитку  

сільськогосподарського виробництва дозволяють без значних інвестиційних 

затрат організувати в Україні виробництво багатьох видів екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції як для внутрішнього споживання, так і на  

експорт.   

Потреба в такій продукції у світі дуже відчутна, в першу чергу в 

країнах, які через обмеженість природних ресурсів змушені все більше 
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використовувати інтенсивні методи вирощування сільськогосподарських 

культур і розведення худоби. Таким чином, в умовах глобалізації Україні 

необхідно реалізувати сильні сторони аграрної економіки. Поряд із тим  

необхідно повною мірою виявити і слабкі сторони, щоб вжити заходів з 

подолання цих негативних процесів. До слабких сторін, на нашу думку, слід 

віднести:  

- кризовий стан ресурсного потенціалу сільського господарства та 

складний фінансовий стан сільськогосподарських товаровиробників;  

- слаборозвинену ринкову та виробничу інфраструктуру АПК;  

- загострення соціальних проблем у сільській місцевості;  

- недостатній рівень державного регулювання та підтримки аграрного 

виробництва.  

Однак для динамічного розвитку такого виробництва, створення 

конкурентоспроможних вітчизняних торговельних марок сертифікованих  

продуктів харчування, успішного просування їх на світовий ринок вона має 

прикласти необхідні зусилля для якнайшвидшої підготовки та прийняття 

комплексу нормативно-правових документів і стандартів ведення 

екологічного сільського господарства на основі узагальнення досвіду 

розвинутих країн та діючих  міжнародних правил і рекомендацій.  Крім  того, 

для більш успішного просування на ринки розвинених країн  вирощування  

експортної екологічно чистої продукції на території України доцільно 

організувати у формі спільних підприємств з провідними світовими  

компаніями  – виробниками  продуктів  харчування. Це  сприяло  б  притоку  

інвестицій, а також надало кінцевій продукції відповідного іміджу та 

рекламного супроводу (рис. 3.1). Охарактеризувавши окремі можливості 

перейдемо до оцінки потенційних загроз, перед якими може постати сільське 

господарство України, а саме:  

- посилення тенденцій до зменшення державного регулювання та 

підтримки аграрного сектору економіки у зв’язку з приєднанням України до 

СОТ;  
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- розширення доступу зарубіжних виробників і захоплення ними 

ключових  позицій  на вітчизняному продовольчому ринку;  

- занепад ресурсної бази сільського господарства, що може призвести  

до  повної  втрати продовольчої безпеки;  

- незворотні зміни у соціальній та демографічній ситуації в сільській 

місцевості. 

  
 

Рис. 3.1. Організаційно-економічний механізм державного 

регулювання створення та функціонування конкурентоспроможного 

корпоративного сектору 

Джерело: Складено автором самостійно. 

 

Формування корпоративних об’єднань в економіці на інтеграційній 

основі потребує активного державного стимулювання. Заходи державного 

регулювання щодо організаційного розвитку економіки мають враховувати 

необхідність її спрямування на інноваційний розвиток і реалізацію стратегії 

підвищення конкурентоспроможності країни [172, с. 302–310]. 
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Створення й поширення вертикально й горизонтально інтегрованих 

структур як один із найважливіших напрямів запровадження організаційних 

інновацій в Україні потребує вирішення різноманітних проблем за 

безпосередньою участю держави. Поряд із відкритими формами інтеграції 

багато найбільших корпоративних структур почали застосовувати приховані 

форми, підпорядковуючи собі формально самостійні дрібні та середні фірми 

на основі укладення довгострокових контрактних відносин. Економічна 

теорія і господарська практика виробили ряд підходів до визначення ефектів 

від інтеграції підприємств у межах корпоративного об’єднання (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Сутнісні характеристики процесу утворення корпоративних 

об’єднань 

Джерело: складено автором за даними: 128, с. 41–43. 
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Має бути розроблена чітка концепція організаційного розвитку 

економіки з урахуванням сучасних світових тенденцій та національних, 

історичних, економічних особливостей країни. Провідне місце в цій 

концепції буде займати блок із розвитку корпоративних структур, поширення 

інтеграційних процесів в економіці для забезпечення раціональної взаємодії 

її окремих ланок, що дозволить одержати синергетичний ефект. 

Слід виділити деякі форми та напрями розвитку інтеграції, зокрема такі 

як формування великих інтегрованих структур (ТНК, ФПГ, стратегічні 

альянси), створення систем взаємодії великих і малих суб’єктів 

господарювання (субпідряд, франчайзинг), а також систем підприємств, що 

базуються на їх територіальній спільності – кластери. Державне регулювання 

передбачає методичне супроводження всіх переличених напрямів. 

Особливості функціонування й ефективність інтегрованих систем 

безпосередньо залежать від вибору моделі об’єднання, що має враховувати 

низку чинників. У високотехнологічних галузях промисловості розвинених 

країн сформувалися дві основні моделі: американська та європейська [128,               

с. 130–134]. Американська модель інтеграції передбачає створення жорстких, 

вертикально структурованих корпорацій. Вона склалася внаслідок боротьби 

компаній за державне замовлення, яке є, по суті, державною інвестицією у 

безпеку й економіку країни. Нині США закуповують озброєння на суму 

понад 60 млрд дол. та замовляють НДДКР ще майже на 40 млрд дол. 

Боротьба за замовлення супроводжувалась інтенсивною концентрацією 

виробництва у високотехнологічних галузях промисловості США в останні 

20 років з метою посилення конкурентних позицій. Водночас цей процес не 

був позбавлений складностей і характеризувався певною поетапністю. 

Прикладом може бути аерокосмічна галузь США. Так, формування Воеіng 

відбувалось протягом 14 років при середньому темпі 2,3 року на одне злиття 

або поглинання. У Lockheed Martin і корпорації Маrtin Marietta аналогічний 

показник становив 1,4 року. Приблизно така ж динаміка характерна і для 

інших промислових гігантів. Для п’яти провідних корпорацій середня 
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кількість угод злиття (поглинання) зростала поступово – від чотирьох 

щорічно у 80-ті роки до восьми на початку і в середині 90-х минулого 

століття [90, с. 313–324]. 

Реалізація американської моделі розвитку інтегрованих структур 

передбачає застосування державне замовлення як основного джерела, що 

перетворюється у потужний чинник стимулювання інтеграційних процесів. В 

Україні, в умовах нерозвиненості й обмеженості системи держзамовлення 

основним джерелом інвестицій для консолідації виробництва в оглядовій 

перспективі залишаться кошти підприємств. 

Європейський напрям створення інтегрованої структури є більш 

гнучким та не таким радикальним і грунтується на послідовному просуванні 

від консорціумів до побудови промислових об’єднань на засадах спільних 

стандартів і технологій, а далі – до створення корпорацій. Прикладом є 

створення концерну Аirbus. За французьким законодавством спочатку була 

створення Група з економічних питань. Тоді, коли для розвитку бізнесу 

потрібно було формування більш структурованих зв’язків, Аіrbus було 

перетворено в акціонерну структуру. 

Застосування європейського досвіду інтеграції є мало прийнятним для 

України, передусім тому, що для вітчизняної економіки важливими є 

створення інтегрованих структур у стислі терміни при одночасному 

спрямуванні фінансових ресурсів не на придбання нових активів, а на 

технічне та технологічне переоснащення власного наявного виробництва. 

Процедуру створення корпоративної структури доцільно здійснювати в два 

етапи. На першому мають бути створені загальні механізми управління 

корпоративною структурою, на другому – вони мають бути доповнені 

майновими зв’язками [86, с. 22–23]. 

Необхідність поділу об’єднавчого процесу на етапи створення 

інфраструктури і власне юридичного оформлення об’єднання пояснюється 

тим, що у сучасній економіці провідним чинником є не фізичний, а 

інтелектуальний капітал. Саме інтелектуальний капітал є основою діяльності 
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у високотехнологічному комплексі. Без завершення першого етапу, що має 

бути обґрунтуванням ефективності спільної діяльності, інтеграція взагалі 

недоцільна. Водночас більшість керівників компаній висловлюють 

побоювання втрати своїх повноважень у майбутній інтегроваій структурі. 

Розподіл інтеграційних процедур дозволяє полегшити подолання можливих 

адміністративних бар’єрів. 

На першому етапі утворення корпоративної структури відбувається 

делегування повноважень підприємствами частини завдань і функцій, 

реалізацію яких взаємовигідно об’єднати та передати загальному 

колегіальному органу управління – інтеграційній раді. Далі створюється 

структура управління й розробляється стратегія спільної діяльності. При 

цьому розробка програми діяльності інтегрованої структури має передбачати 

формування основних напрямів розвитку науково-технічної та виробничої 

бази, технічного та технологічного переоснащення підприємств, спільних 

досліджень по інноваційній та науково-технічній діяльності; розробку 

програм НДДКР і виробництва на коротко- та довгострокову перспективу; 

розробку стратегії маркетингу – визначення напрямів збільшення 

присутності підприємств інтегрованої структури на ринках, прогнозування 

внутрішнього і зовнішнього попиту; визначення необхідних обсягів джерел 

фінансових ресурсів та інвестицій, необхідних для реалізації програми розви-

тку; опрацювання й реалізацію заходів щодо кооперування та спеціалізації 

підприємств у межах інтегрованої структури; визначення перспектив і 

механізмів розвитку соціальної і кадрової політики підприємств                         

[132, с. 235–238]. 

Надзвичайно важливого значення набуває розробка і формування 

структури управління та механізмів реалізації програми розвитку й побудови 

механізмів взаємодії учасників корпоративної структури. Необхідно 

забезпечити високу координованість і продуктивність нових управлінських 

ланок на всіх рівнях, зміцнити вертикальні та горизонтальні взаємодії 

керівників різних рівнів підприємств і підрозділів. На другому етапі мають 
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бути змінені майнові відносини як у самій структурі, так і між нею та 

державою, потрібно створити виконавчий орган у складі головної фірми, 

основою якого повинна стати інтеграційна рада. Після цього корпоративна 

структура набуває визначеної організаційно-правової форми. 

Держава повинна стимулювати формування новітніх організаційних 

структур. Це стимулювання має відбуватись у загальній системі 

стимулювання інноваційного розвитку економіки. Підтримка інтеграційних 

тенденцій у системі організаційного розвитку підприємств особливо важлива 

з позицій формування нової  моделі цілісного функціонування національної 

економіки. Відсутність такої моделі загрожуватиме дезінтеграцією 

національної економіки, окремі сектори якої можуть стати фрагментами 

іноземних економічних систем, що негативно позначиться на економічній 

безпеці країни, суперечитиме її національним інтересам. Стратегія 

організаційного розвитку економіки України як основа для забезпечення 

цілеспрямованої підтримки державою організаційних інновацій має 

передбачати вирішення таких завдань, як концепції та програми 

організаційного розвитку мають бути розроблені на всіх рівнях – регіон, 

галузь, об’єднання, підприємство; механізми запровадження організаційних 

інновацій мають діяти із залученням відповідних для різних рівнів 

економічної діяльності методичних та інструментальних засобів. 

Для обґрунтування запровадження оптимальних організаційних форм 

необхідно проводити економіко-статистичні дослідження, аналіз існуючих 

коопераційних зв’язків, системи постачання сировини, матеріалів, 

комплектуючих і збуту готової продукції, здійснювати маркетингові оцінки 

технологій, продуктів та послуг [172, с. 335–339]. Доцільно провести 

моделювання організаційного розвитку підприємства та прогнозування його 

подальших організаційних змін, а також аналіз їх впливу на ефективність 

виробництва та результативність управління [58, с. 46]. Стимулювання 

організаційного розвитку вітчизняних підприємств має бути передбачено 

всією системою протекціонізму, що характеризується сукупністю політико-
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економічних відносин між економічними агентами з метою цілеспрямованої 

підтримки і стимулювання державою суб’єктів вітчизняної економіки як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках для захисту й реалізації 

національних економічних та політичних інтересів (рис. 3.3).  

Посилення впливу стимулюючих функцій держави на формування 

корпоративних структур має виходити з необхідності забезпечення 

національної конкурентоспроможності. Процес стимулювання формування 

корпоративних структур у промисловості повинен відбуватись із 

урахуванням визначених пріоритетів, що мають бути спрямовані на 

підтримку посилення спеціалізації української промисловості в 

міжнародному поділі праці та зміцнення її позицій у певних нішах світового 

ринку. На сьогодні дуже важливо, наприклад, для авіабудівної галузі, що є 

провідною в промисловості України, передусім, для новоствореної 

корпорації «Національне об’єднання Антонов», створення гнучких 

фінансових умов, надання певних преференцій. Потрібні бюджетні кошти 

для компенсації відсотків по кредитах – за прикладом підтримки АПК. Крім 

того, реалізація авіапродукції на зовнішніх ринках потребує не тільки держа-

вного протекціонізму, але і практичної підтримки зарубіжних представництв, 

посольств, торгових місій і навіть розвідки [149, с. 259–267]. 

Сучасне високотехнологічне виробництво може базуватися тільки на 

процесах інтеграції – горизонтальній, вертикальній, територіальній. Розвиток 

виробництва та його ефективне функціонування вже не можуть 

здійснюватись окремими підприємствами. Для цього потрібне їх об’єднання, 

зокрема, в кластери. Прискорення інтеграційних процесів, створення 

кластерів вимагає фінансового забезпечення, стимулюючих заходів, 

підтримки з боку держави. Результати аналізу автором проблем економічної 

доцільності входження підприємства до корпоративного об’єднання наведено 

на рис. 3.4.  



 
 

Рис. 3.3. Напрями та механізми державного регулювання діяльності суб’єктів корпоративного підприємництва 

Джерело: Складено автором за даними: 171, с. 41–43. 
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Зарубіжний досвід свідчить, наприклад, про активну роль держави у 

підтримці втілення кластерної концепції розвитку економіки. Так, в Італії 

держава управляє процесом кластерізації шляхом забезпечення його 

підтримки. При цьому запроваджуються знижки на експорт, надається 

гарантоване покриття, здійснюється залучення інвесторів, консалтингу. 

Створено інформаційну систему, що надає можливість доступу до всієї 

інформації національного та регіонального рівнів [123, с. 31–33]. 

 

Рис. 3.4. Основні проблеми економічної доцільності входження 

підприємства до корпоративного об’єднання  

Джерело: Складено автором самостійно. 
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робників, значно послабити їх позиції й невисоку конкурентоспроможність, 

призвести до спаду не тільки в сільському господарстві, але і в суміжних 

галузях. Щоб уникнути цього, необхідно невідкладно розробити й інтен-

сивно впроваджувати комплексну програму заходів з підвищення конку-

рентоспроможності та адаптації аграрного сектору економіки до умов СОТ. 

Розробка адаптаційних змін набуває дедалі більшої актуальності в 

умовах загрози подальшого руйнування ресурсної бази сільського 

господарства, що може привести до втрати продовольчої  безпеки. 

Технологічна  деградація  аграрного виробництва, фізичний та моральний 

знос основного капіталу є сьогодні найважливішим бар’єром для зростання 

конкурентоспроможності.  

Програма адаптації й розвитку життєво необхідна і з огляду на  

негативні процеси в соціальній та демографічній сферах у сільській 

місцевості. У вирішенні даної проблеми незамінною є роль держави, а  

ефективність аграрних реформ безпосередньо залежить від їх соціальної 

орієнтації та підтримки сільським населенням. 

 

3.2. Сценарно-прогнозні підходи до визначення перспектив 

розвитку корпоративного підприємництва в Україні 

 

Відтворення національних конкурентних переваг на світогосподарській 

арені дає змогу підтримати експортний потенціал країни. Підвищення 

конкуренто-спроможності кожного підприємства є результатом не тільки 

локальних дій на мікроекономічному рівні (тобто його зусиллями), але, 

значною мірою, і наслідком активізації діяльності щодо підвищення 

конкурентоспроможності на державному рівнях. Загальновизнано, що основу 

конкурентоспроможності країни складають конкурентоспроможні 

національні підприємства. Саме компанії є основою для створення 

національного багатства. Успіх компаній у конкурентній боротьбі великою 
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мірою визначається різноманітними векторами в корпоративному й 

соціальному середовищі.  

Саме тому країни конкурують в умінні ефективно створювати таке 

середовище. Адже сьогодні глобальні ринки відкриті й мобільні, а нові 

технології та глобалізація роблять їх не лише прозорими, а й мінливими. Із 

переліку процесів, які визначають особливості розвитку сучасного світу, 

провідним слід вважати процес інтернаціоналізації господарського життя. 

Його суть полягає в тому, що національні економічні системи можуть 

ефективно розвиватися лише за умови їх міжнародної взаємодії та 

переплетіння. Тому досить складно назвати країну, яка б не була суб’єктом 

міжнародних економічних відносин і не зазнавала впливу зовнішнього 

(міжнародного) середовища. 

По-перше, до такого скорочення призвело різке зменшення 

глобального попиту, зокрема, падіння попиту на товари тривалого 

використання і капітальні товари, які становлять відносно невелику частину 

світового ВВП, але досить велику частину світової торгівлі. За оцінками 

Economist Intelligence Unit, спад попиту на таку продукцію більшою мірою 

вплинув на світову торгівлю, ніж на світовий ВВП. 

По-друге, вагомий внесок у показник зниження обсягів торгівлі зробив 

подвійний підрахунок торговельної статистики, що є відображенням 

значного поширення міждержавної кооперації та глобальних ланцюгів 

постачань (коли товари перетинають кордони країн декілька разів протягом 

виробничого процесу до надходження в кінцевий пункт призначення, 

статистика торгівлі товарами фіксує результати численних перетинів кордону 

одним і тим самим товаром) [95, с. 2]. 

По-третє, чинник синхронності значно посилив спад обсягів торгівлі, 

акцентувавши увагу на глобальності мереж ланцюгових поставок та 

інформаційних технологій, що дають можливість виробникам в одному 

регіоні майже миттєво реагувати на ринкові умови в інших частинах світу. 

Зазвичай цей чинник робить свій внесок у глобальний та національний 
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добробут шляхом заохочення до найбільш ефективного використання 

обмежених ресурсів, проте у разі колапсу торгівля може бути механізмом 

миттєвої передачі кризових шоків [204, с. 150–152]. 

В умовах поступового посткризового відновлення національної 

економіки очевидна необхідність її радикальної структурно-

інституціональної трансформації. В Україні потрібні ефективні науково-

технічні новації в промисловості, сільському господарстві, транспорті, 

будівництві, оптовій і роздрібної торгівлі. Тільки на грунті підвищення 

конкурентоспроможності українських товарів на внутрішньому та 

зовнішньому ринках можна підвищити економічну стійкість національного 

господарства до нових хвиль глобальної кризи, яка триває на основі 

генерування системних проблем розвинених економік світу. Отже, необхідна 

структурно-інституціональна модернізація внутрішнього ринку і торгівлі, 

впровадження новітніх технологій, підвищення ефективності всіх секторів 

внутрішнього ринку. Очевидно, що економіку України слід виводити на 

траєкторію сталого зростання. Йдеться не про короткострокові коливання 

збільшення доходів населення, викликані зовнішньоекономічною кон’юнк-

турою або залученням споживчих кредитів, а про довгострокову стійку 

тенденцію збільшення випуску вітчизняної конкурентоспроможної продукції.  

Проблеми формування конкурентоспроможного корпоративного 

підприємництва в Україні не набули належного рівня наукового осмислення. 

Практика свідчить, що незавершеність трансформаційних процесів в 

економіці посилює її структурну деформацію, спричиняє прояви 

інституційної неефективності, спотворюючи механізм мотиваційної 

поведінки вітчизняних фірм. Маючи об’єктивно обумовлені внутрішні 

стимули для широкомасштабної та динамічної структурно-інституційної 

трансформації, Україна повинна застосовувати нестандартні підходи, методи 

та організаційно-економічні інструменти регулювання ринково-

конкурентних відносин, трансформувати структуру економіки, їх 
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інституційні механізми з метою забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки на шляху інноваційного зростання. 

Глобалізація сучасного стану національних економік, посилення 

системних зв’язків різних соціально-економічних структур зумовлюють 

об’єктивний процес трансформації економіки як цілісної системи. Саме 

зростаюча цілісність корпоративного підприємництва надає йому принципо-

вої новизни та економічної відмінності, визначає посилення ролі глобальних 

інтересів і цінностей. Вони визначають загальний напрямок структурно-

інституціональної трансформації всієї економіки [191, с. 246–259].  

Конкретні варіанти і сценарії структурно-інституціональної 

трансформації корпоративного підприємництва визначаються реаліями 

багатоманітності, багатогранності та мінливості, що веде до нелінійності та 

багатоваріантності економічних змін, циклічності й ризиковості виникнення 

певного простору шляхів (сценаріїв) розвитку внутрішнього ринку і відбору 

множини варіантів трансформації із різним рівнем потенційних можливостей 

розвитку, в тому числі неефективних та малоефективних. Процес 

трансформації за цих умов характеризуються нестійкістю, невизначеністю, 

високою ризикованістю, альтернативністю і багатоваріантністю. Держава має 

впливати на формування структурних та інституційних умов трансформації 

корпоративного підприємництва за допомогою нормативно-законодавчого 

забезпечення трансформаційних перетворень, підтримки назрілих 

інституціональних змін, адаптації економічної політики до умов глобалізації. 

Метою системи управління структурно-інституціональною 

трансформацією національної економіки є ефективне забезпечення 

досягнення цілей та розв’язання першочергових конкретних завдань, які 

постають на певних етапах розвитку. Проте, якщо завдання структурно-

інституціональної трансформації з часом можуть змінюватися під тиском 

внутрішніх і зовнішніх обставин, то основні, притаманні системі економічні 

цільові орієнтири істотно не змінюються, хоча роль кожного з них може 

проявлятися більшою чи меншою мірою залежно від особливостей етапу 
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розвитку внутрішнього ринку та умов діяльності вітчизняних суб’єктів 

господарювання [212, с. 369–375]. 

Наукове розуміння сценаріїв структурно-інституційної трансформації 

корпоративного підприємництва неможливе без урахування фундамен-

тальних процесів глобалізації, за якої середовищем діяльності кожного 

ринкового суб’єкта стають світогосподарські зв’язки, диференціації та 

інтеграції, внаслідок чого посилюється відособленість і водночас 

взаємозалежність суб’єктів господарювання, форм і змісту трансформаційних 

процесів. 

Складність і масштабність проблем, які виникли на шляху 

трансформації корпоративного підприємництва, зумовлюють усвідомлення 

структурно-інституційної трансформації як багатовимірного та багаторів-

невого процесу, пов’язаного з вирішенням комплексу коротко-, середньо- та 

довгострокових завдань. Йдеться насамперед про розвиток як основну форму 

трансформації внутрішнього ринку, що супроводжується порушенням 

рівноваги, перервами поступовості. невизначеністю, незавершеністю, 

наявністю особливих перехідних станів і специфічних елементів перехідних 

структур, альтернатив трансформації тощо. 

1. Основний сценарій 

Основний сценарій структурно-інституціональної трансформації 

корпоративного підприємництва передбачає, насамперед, проведення 

базових економічних реформ, які сприятимуть розвиткові вітчизняного 

бізнесу, шляхом впровадження прозорої й легко адміністрованої системи 

оподаткування та відкриття доступу національних товаровиробників до 

позикового капіталу. Це сприятиме підвищенню ефективності державного 

регулювання й удосконаленню системи контролю у сфері внутрішньої 

торгівлі та захисту прав споживачів. Важливим при цьому є механізм 

державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері внутрішньої торгівлі, 

які виробляють соціально значущі товари. Потрібно реалізувати на практиці 
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принципи державно-приватного партнерства, зменшити тиск на бізнес і 

знизити фіскальну активність держави. 

При цьому виникає складне в теоретичному і практичному плані 

питання стосовно того, хто і як може прискорити формування найбільш 

розвинених економічних форм, які забезпечуватимуть вищі темпи приросту 

ВВП. Розраховувати тільки на іноземний або приватний національний 

капітал у справі форсованого розвитку сучасних структур не вдасться. 

Важливою і необхідною є ефективна роль національної держави, вплив якої 

на корпоративне підприємництво в Україні можливий як за допомогою 

звичайної регулюючої діяльності, так і через державну власність, яку слід 

розглядати як особливий випадок здійснення державою своєї економічної 

функції. 

Важливе значення матиме поглиблене виконання положень Угоди про 

зону вільної торгівлі з ЄС, оскільки сприятиме наближення законодавства та 

регуляторного середовища України та Європейським Співтовариством, а 

відтак усуненню нетарифних торговельних бар’єрів, а також сприятиме 

інтеграції України до Євросоюзу і єдиного нормативного простору в 

переважній більшості секторів економіки. Це дасть можливість перейти від 

партнерства і співробітництва до економічної асоціації та інтеграції. Саме 

зона вільної торгівлі передбачає лібералізацію торгівлі як товарами, так і 

послугами, лібералізацію руху капіталів та до певної міри – руху робочої 

сили. 

Основний варіант структурно-інституціональної трансформації 

корпоративного підприємництва пов’язаний із поступовим підвищенням 

конкурентоспроможності експорту української продукції в країни ЄС. Це 

передбачає розширення обсягів бюджетної підтримки сільського 

господарства до рівня 10–15% від вартості валової продукції галузі (нині – 

лише 6%). Хоча навіть у перспективі Україна не зможе застосовувати таку 

підтримку, як у країнах ЄС (45%) і забезпечити адекватну конкуренто-

спроможність своєї продукції на його ринках. Однак вигоди від безмитного 
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експорту до ЄС українських промислових товарів не компенсують втрат від 

обмежень експорту сільськогосподарської продукції. До того ж тут діє 

потужний конкурентний та сертифікаційний бар’єр, адже експорт 

українських промислових товарів з високим рівнем доданої вартості в 

європейські країни регулюватиметься технічним регламентом ЄС. 

Можливості уряду щодо розв’язання цих завдань будуть обмежені наявними 

у вітчизняних виробників ресурсами [65, с. 115–117]. 

Проблема недосконалості нормативно-правового регулювання імпорту 

товарів та відсутності дієвого контролю за їх реалізацією за основним 

сценарієм так і не буде вирішено. Додаткові заходи стимулювання 

імпортозаміщення не будуть ефективними та дієвими й схеми підтримки 

національних товаровиробників, на основі яких намагатимуться лобіювати 

звичайний протекціонізм.  

Економічне зростання України в майбутньому з формуванням 

сприятливої кон’юнктури для продажу вітчизняної продукції на міжнародних 

ринках і підтриманням її цінової конкурентоспроможності за основним 

сценарієм здійснюватиметься в основному за рахунок девальвації гривні. Цей 

чинник, як вже зазначалося, здатний покращити умови для збільшення 

доходів виробників-експортерів і, відповідно, фонду нагромадження в 

економіці України, що в подальшому може бути використаний як для 

модернізації виробничих потужностей, так і започаткування нових видів 

економічної діяльності з випуску інноваційної або якіснішої продукції. 

Однак можливості впливу сприятливої зовнішньоекономічної кон’юнктури 

на динаміку зростання вітчизняного виробництва будуть обмеженими.  

Мають бути створені сприятливі умови для розвитку середнього і 

малого бізнесу. Досвід багатьох країн показує, що середні та малі 

підприємства не тільки стають найбільш привабливими реальними об’єктами 

інвестування для населення, а й багато у чому формують національний 

конкурентний потенціал. Тому актуальним питанням є виявлення реальних 
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мотиваційних механізмів стосовно конкретних суб’єктів малого і середнього 

інвестування [60, с. 291].  

Важливою є реалізація послідовної структурної політики, орієнтованої 

на використання національних переваг, забезпечення економічної безпеки 

України, прискорення її ефективної інтеграції в сучасну світогосподарську 

систему. Відсутність чіткої програми структурної перебудови національної 

економіки і, особливо, її реального сектору залишатиметься фактором, що 

постійно підживлюватиме середовище для кризових явищ. Натомість, не 

вирішивши стратегічно важливої проблеми зменшення зовнішньої 

енергетичної залежності, Україна продовжуватиме розпорошувати обмежені 

ресурси на підтримку і збереження енергомістких виробництв. 

Проведений аналіз засвідчує, що тренд розвитку економіки у 1999–

2011 рр. спирався на швидке підвищення попиту (насамперед, зовнішнього), 

який задовольнявся завдяки наявності в економіці незадіяних виробничих 

потужностей. При цьому вдало поєднувалися можливості нарощувати 

внутрішній попит і динамічного розвитку світової економіки, яка формувала 

зовнішній попит. Однак цей відновлювальний тип економічного зростання в 

умовах сприятливої зовнішньої кон’юнктури був майже нечутливим до 

інвестиційного клімату.  Якщо цей тренд не буде змінено, то вичерпання 

резервів поступово призведе до гальмування зростання економіки, яке можна 

компенсувати лише формуванням умов, сприятливих для інвестиційної 

активності. 

Ключовими проблемами економіки України загалом та корпоративного 

підприємництва зокрема, за оптимістичним сценарієм трансформації будуть 

залишатися низька ефективність використання праці та капіталу, відсутність 

умов для збільшення частки продукції та послуг з високою доданою 

вартістю, що виявлятимуться критичними на фоні зростаючих витрат. 

Потенційно небезпечним виступатиме ризик вибору економічного курсу на 

номінальне прискорення – підвищення темпів економічного зростання без 

забезпечення його якості. Подальша структурно-інституціональна 



 

 

142 

2
0

9
 

 

трансформація корпоративного підприємництва на самодостатній основі 

потребуватиме суттєвого піднесення ролі та значення активного залучення у 

внутрішній господарський оборот продукції національного виробництва                

[57, с. 68–71]. 

2. Песимістичний сценарій 

При песимістичному сценарії структурно-інституціональної 

трансформації корпоративного підприємництва переважатимуть методи 

адміністративного тиску на вітчизняний бізнес, не будуть створені необхідні  

можливості введення виваженого, прозорого й відкритого алгоритму 

соціально-економічних реформ щодо термінів їх реалізації, а також за 

сутністю заходів. Корпоративне підприємництво не одержить належного 

розвитку без забезпечення захисту прав власності, конкуренції та свободи 

вибору. Поглибиться ситуація, за якої українська економіка й надалі 

монополізуватиметься. Розбудовувати малий і середній бізнес в умовах 

складної й непрозорої дозвільної системи, а також тиску контролюючих 

органів буде практично неможливо. Для більшості суб’єктів ринку діятимуть 

примусові та заборонні заходи, для решти наближених до владних структур 

ці заборони багато в чому будуть зняті. Залишиться дуже високим рівень 

тінізації внутрішнього ринку і торгівлі. Все це сповільнить технологічну 

модернізацію української економіки, закріпить за нею сировинний 

експортний характер.  

Міжгалузеві зрушення відбуватимуться в економіці України всупереч 

загальносвітовим тенденціям. Так, зокрема, спад виробництва у 

високотехнологічному машинобудуванні свідчитиме про глибинну 

структурну кризу цих галузей промисловості, тоді як збільшення ваги 

металургії та хімічного виробництва демонструватиме тяжіння національної 

промисловості до базових, низькотехнологічних та матеріалоємних 

виробництв. Одним з основних чинників цих міжгалузевих зрушень є 

недосконала державна структурна економічна політика, сконцентрована на 

інтересах окремих фінансово-промислових груп. 
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Корпоративне підприємництво за песимістичним сценарієм 

трансформацій не зможе адекватно реагувати на зовнішньоекономічні шоки; 

по суті не буде можливості для додаткової гнучкості при здійсненні 

зовнішньоторговельної політики на основі використання легітимних 

інструментів СОТ. Навіть за песимістичним сценарієм українська економіка 

отримає позитивні результати завдяки відкриттю європейського ринку. 

Конкурентні підприємства зможуть наростити виробництво й доходи, надати 

нові робочі місця. Однак усе ж залишатиметься обмеження доступу 

українських товарів на європейські ринки під приводом їх невідповідності 

європейським стандартам і сертифікатам, а Україна не зможе прийняти 

адекватні заходи [62].  

Для України збережеться тенденція до обмеження експорту товарів з 

високою доданою вартістю; залишатиметься переважний експорт 

напівфабрикатів із металу, хімії тощо. Український експорт залежатиме від 

імпорту. Для нарощування експорту державі не вдасться зробити реальні 

кроки – обсяги залучених іноземних інвестицій не будуть значними, а 

приплив низькоякісного імпорту, виробленого тіньовим сектором в інших 

країнах, – зростатиме. 

Вирішення проблеми збалансування основних параметрів 

корпоративного підприємництва за песимістичним сценарієм буде 

утруднюватися адже більш-менш істотного зростання грошових доходів 

населення як основи платоспроможного попиту шляхом суттєвого 

підвищення вартості робочої сили не відбуватиметься. Навіть в умовах 

можливої макроекономічної стабільності внутрішній ринок України 

залишатиметься непривабливим для прямих іноземних інвестицій. Більше 

того, традиційні фактори української інвестиційної непривабливості 

(недостатні надійність і авторитетність законодавчої бази, низька 

рентабельність галузей і конкретних об’єктів інвестування, перешкоди 

адміністративно-бюрократичного характеру тощо) будуть поглиблюватися. У 

цій ситуації іноземні інвестори здебільшого утримуються від вкладення 
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коштів у виробництво або інфраструктуру і продовжуватимуть віддавати 

перевагу оперуванню рухомішими й ефективнішими у таких умовах 

портфельними інвестиціями, що забезпечує їм можливість у разі необхідності 

швидко переміщати капітал до інших країн. 

За умов специфічної економіки України (віртуальна, тіньова, 

криміналізована, фіктивно-тіньова, інсайдерська тощо) економічні процеси 

набувають викривленого характеру. Модель вітчизняного внутрішнього 

ринку, що сформувалася, виявилася несумісною з сумлінною й ефективною  

конкуренцією; вона заохочує до непрозорості та корупції, спонукає до 

тіньової та фіктивної діяльності, ускладнює процеси, пов’язані з 

євроінтеграцією української економіки.  

У цих умовах дуже важко досягти ефективного інституційного 

забезпечення функціонування економіки загалом та корпоративного 

підприємництва, зокрема. Це пов’язано з відсутністю в Україні 

громадянського суспільства і прозорих ринкових інститутів, нерозвиненістю 

фінансового ринку, слабкістю валютно-курсової системи, масштабною 

доларизацією економіки тощо. Основна проблема корпоративного 

підприємництва в Україні – недосконалі ринкові інститути і механізми, 

неякісне підприємницьке середовище [55, с. 59–61]. 

Наведений песимістичний сценарій структурно-інституціональної 

трансформації корпоративного підприємництва в Україні може призвести до 

негативних наслідків. Несприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура буде 

дестимулю-вати економічний розвиток національної економіки і 

прискорювати виникнення в ній кризових явищ. Ефект реалізації цього 

сценарію прогнозувати нескладно, оскільки конкуренція на внутрішньому 

ринку згортатиметься, непов’язаний із владою бізнес поступово зникатиме, 

адже буде недоцільно працювати в умовах невизначеності, неможливості 

спрогнозувати наступні кроки влади на тлі зростання корупції. 
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3. Оптимістичний сценарій  

Оптимістичний сценарій структурно-інституціональної трансформації 

корпоративного підприємництва буде спрямований на розвиток конкуренції, 

залучення інвестицій, розширення товарних ринків і високотехнологічних 

галузей, зростання зайнятості та зниження безробіття тощо. На перший план 

вийде політика конкурентоспроможності – розвиток освіти, інфраструктури 

та передусім інформаційних інституцій. Чітко будуть визначені нові «точки 

зростання», які даватимуть позитивний мультиплікативний ефект при 

розвитку внутрішнього виробництва. Інвестиції залучатимуться саме в ці 

сегменти й галузі національного господарства. Максимальний спектр товарів 

для задоволення внутрішнього попиту повинен вироблятися всередині 

країни. За цих умов у найближчій перспективі в Україні може бути 

сформований якісно інший (цивілізований) місткий конкурентний 

внутрішній ринок з ефективною сучасною інфраструктурою.  

Реалізація оптимістичного сценарію трансформації внутрішнього 

ринку буде неможливою без зміни зобов’язань, взятих Україною при вступі 

до СОТ. Без цього неможливо вирішити проблему застосування відповідних 

санкцій із боку інших держав, не кажучи вже про поліпшення іміджу нашої 

країни. Відбуватиметься зростання експорту української продукції в 

європейські країни; розширення доступу на ринки третіх країн шляхом 

гармонізації стандартів з ЄС; інвестиційного клімату завдяки приведенню 

національного законодавства до норм і правил ЄС; поступове збільшення 

квот на експорт з України до країн ЄС промислової та аграрної продукції. 

В Україні буде досягнуто реальних успіхів у боротьбі з корупцією і 

тіньовою економікою, запроваджено заходи щодо перегляду та ліквідації 

різних необґрунтованих пільг, адже пільги завдають шкоди ефективній 

конкуренції. Надання необ’єктивних пільг одним суб’єктам не стимулює до 

сплати податків чи виходу з «тіні» інших. Системні зміни нормативної бази 

дозволять зруйнувати основні схеми ухиляння від сплати податків.  
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Це буде серйозним досягненням щодо упорядкування й легалізації 

імпорту. Важливою є уніфікація дозвільних процедур для відкриття малого і 

середнього бізнесу, реальне введення поширеної у світі системи «єдиного 

вікна», значне скорочення кількості перевірок, істотне спрощення фінансової 

звітності. Тим самим у країні буде сформовано критичну масу підприємців, 

які готові й прагнуть працювати відкрито за міжнародними стандартами                 

[49, с. 88–90]. 

Важливе значення матиме запровадження більш жорстких процедур 

контролю за імпортом товарів з метою ефективного запобігання ввезенню на 

митну територію України товарів, що не відповідають національним 

ветеринарним, санітарним, фітосанітарним, екологічним, фармакологічним 

стандартам. Необхідною є державна підтримка впровадження фінансових 

інструментів розвитку високотехнологічного експорту на основі модернізації 

діючого виробничого потенціалу та прискорення в Україні розбудови п'ятого 

і шостого технологічних  укладів. 

Для оптимістичного сценарію структурно-інституціонального 

корпоративного підприємництва надзвичайно важливим є створення 

інституційного середовища та сприятливих умов для забезпечення розвитку 

ефективної конкуренції, поліпшення підприємницького клімату, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг, удосконалення 

організаційно-економічних засад функціонування товарних ринків. У 

результаті будуть мінімізовані негативні тенденції у зовнішній торгівлі 

товарами й уповільнитися процес зростання індексу споживчих цін на 

внутрішньому ринку в межах однозначних чисел. Для цього необхідно 

реалізувати досить складний комплекс заходів з активізації внутрішнього 

ринку, залучення інвестицій в інфраструктурні проекти. Чимало 

промислових товарів, які раніше імпортували в Україну, повинні стати 

предметом експорту. Важливим є реальне зменшення регуляторного й 

адміністративного тиску на бізнес шляхом запровадження обмежень втруча-

ння суб’єктів владних повноважень у господарську діяльність підприємців. 
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Найперспективнішим напрямом стане створення потужних 

вертикально інтегрованих корпорацій під державним контролем. Відомо, що 

найбільші європейські машинобудівні корпорації («Airbus», «Renault») 

створено за підтримки або під контролем держави. Для зміцнення ділових 

відносин між підприємствами-учасниками вертикально інтегрованих 

корпорацій запроваджуватиметься практика перехресного володіння акціями, 

як це прийнято у німецьких концернах. Держава при цьому діятиме на основі 

непрямих способів регулювання розміщення держзамовлення, субсидіювання 

пріоритетних проектів і програм, надання через державні фінансові установи 

пільгових позик, встановлення пільгового режиму оподаткування у 

пріоритетних секторах тощо [52, с. 62–64]. 

Корпоративне підприємництво є основним об’єктом впливу 

економічної політики держави. Успішний розвиток економіки України за 

оптимістичним сценарієм передбачає сталі високі темпи економічного 

зростання, низьку інфляцію і стабільний валютний курс національної 

грошової одиниці. Забезпечення його нормального функціонування на основі 

досягнення сталої ринкової рівноваги – важливе завдання державної 

політики. Складність вирішення цього завдання поглиблюватимуться, коли 

внутрішні вади корпоративного підприємництва поєднуються із помилками 

економічної політики. 

Однак, за оптимістичним сценарієм існує реальна загроза, що 

український внутрішній ринок може потрапити у «пастку середнього рівня 

доходу». Це означає, що досягнувши достатньо високого рівня добробуту, 

економіка може постати одночасно з обмеженнями за ціною робочої сили 

(вона вже висока) та якості інститутів (вони ще недостатньо ефективні). 

Тобто економіка України не в змозі буде конкурувати ні з розвиненими 

економіками, що використовують висококваліфіковану робочу силу і 

експортують технологічні інновації, ні з країнами з низькими доходами, 

невисоким рівнем заробітної плати і дешевим внутрішнім виробництвом.  
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Розвиток економіки України та корпоративного підприємництва за 

оптимістичним сценарієм неможливий без активізації модернізаційних 

перетворень і здійснення антикризових державних заходів. Йдеться про 

важливість державного впливу на розвиток внутрішнього ринку в більш 

широкому сенсі – від стимулювання внутрішнього попиту до створення 

точкових стимулів для розвитку і модернізації його пріоритетних секторів. У 

цих умовах центральне значення має підвищення частки інноваційних і 

високотехнологічних виробництв, створення нових перспективних галузей. 

Усе це передбачає не тільки імпортозаміщення, а й нарощування експортного 

потенціалу. Безумовно, глибинні інституційні реформи завжди потребують 

значних суспільних зусиль, але з різних причин вони не завжди приносять 

очікуване поліпшення якості життя, тим більше важко досягти відчутних 

результатів за короткий термін [97, с. 189–197].  

В Україні структурно-інноваційне вдосконалення економіки за 

оптимістичним сценарієм повинно стати визначальним чинником розвитку й 

підвищення конкурентоспроможності суб’єктів корпоративного 

підприємництва. Цей процес в Україні вже розпочався, але його гальмує 

невирішеність багатьох питань нормативно-правового, організаційного і 

фінансового забезпечення. На перший план виходять завдання державної 

підтримки стратегічних пріоритетів, створення рівних умов конкуренції, 

захист прав власності, активізації людського капіталу, запровадження 

світових стандартів якості продукції, сертифікації, трансферу технологій. 

Головним є перехід від існуючої моделі, що відтворює ресурсну структуру 

внутрішнього виробництва до такої моделі внутрішнього ринку, яка 

забезпечить випереджаючий розвиток наукомістких галузей з високою 

доданою вартістю [50, с. 42–45].  

В індустріальному суспільстві конкуренція є основою динамічного 

розвитку економіки. За формою вона є вільною конкуренцією приватних 

виробників на відкритих ринках, а за механізмом реалізації – ціновою 

конкуренцією на внутрішньому і зовнішньому ринках. Зростання 
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виробництва і споживання на душу населення в розвинених країнах сприяло 

створенню кращих умов для конкуренції фірм і країн у світовому 

господарстві. Ці умови пов’язані зі зміною вектора конкуренції від 

переважного використання порівняльних переваг до використання 

динамічних конкурентних переваг, що базуються на досягненнях науково-

технічного прогресу та інноваціях на всіх стадіях економічного обороту – від 

створення продукту до його надходження споживачам [167, с. 8–12].  

Інша детермінанта – стан попиту – пояснює, чому наявність 

внутрішнього попиту сприяє формуванню конкурентних переваг. Внутрішній 

попит забезпечує компаніям можливість оцінити потреби споживачів, а 

останні мають змогу вимагати від компаній удосконалення продукції. Це 

змушує виробників швидше впроваджувати інновації й отримувати додаткові 

конкурентні переваги, яких не має іноземна компанія. При цьому найбільше 

значення має не обсяг внутрішнього попиту, а його відповідність тенденціям 

розвитку попиту на світовому ринку. Так, внутрішній попит Японії на 

економічні легкові автомобілі, цифрову апаратуру, що перевищував світовий, 

забезпечив японським компаніям провідні позиції у виробництві цих товарів 

та безперечні конкурентні переваги на світовому ринку. 

Споріднені й підтримуючі галузі – третя детермінанта конкурентної 

переваги. До них належать виробники напівфабрикатів, додаткового 

устаткування, послуг тощо, але основне їх значення полягає у встановленні 

тривалих ділових контактів, що прискорюватиме інноваційні процеси. Групи 

конкурентоспроможних компаній суміжних галузей господарства, які 

розміщені в одному регіоні, М. Портер розглядав як кластери, загальна 

діяльність яких посилює конкурентні переваги завдяки тісноті ділових 

контактів і взаємній довірі партнерів. 

Четверта детермінанта – стратегія і структура фірм, внутрішньо-

галузева конкуренція – об’єднує дуже різні, але важливі з погляду 

конкурентних переваг фактори. М. Портер вважає, що у кожної компанії 

повинна бути добре опрацьована концепція розвитку, орієнтована на 
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створення інновацій, а також гнучка система управління, заснована на 

національних цінностях [134, с. 146–149]. 

Ця група чинників включає внутрішньогалузеву конкуренцію як 

головний каталізатор усієї системи конкурентних переваг. Присутність 

конкурентів у галузі (власній, спорідненій або підтримуючій) є вагомим 

стимулюючим чинником, оскільки всі підприємства перебувають в одному 

середовищі, що стимулює пошук і застосовування інноваційних елементів. 

На всі детермінанти конкурентних переваг впливають незалежні сили з боку 

уряду.  

Основна сила впливу на боці уряду, який, на думку Портера, повинен 

бути каталізатором. Уряд має створювати спеціалізовані фактори 

виробництва в країні, контролювати відповідність продукції національних 

виробників стандартам безпеки і охорони довкілля, обмежу-вати прямі 

кооперативні зв’язки між конкурентами в галузях, стимулювати зростання 

продуктивності праці на підприємствах тощо [190, с. 22–25]. 

Конкурентні переваги інноваційної моделі розвитку досліджувалися Б. 

Лундвалем, Б. Йонсоном і К. Фріменом, які обґрунтували основи концепції 

національних інноваційних систем. У цій концепції центральне місце 

належало навчанню, яке впливає на генерування нових знань та їх реалізацію 

в інноваціях. Б. Лундваль у процесі аналізу походження інновацій дійшов 

висновку, що інновація є кумулятивним процесом, а не дискретним, тобто 

знання та ідеї, накопичуючись, перетворюються у вагомі винаходи. Тому він 

надавав вирішального значення навчанню, використовуючи термін 

«економіка навчання», і розглядав навчання як безперервний процес 

удосконалення навичок і знань, необхідних для виробництва більш 

досконалого продукту. Б. Йонсон доповнив цю концепцію навчання 

процесом «забування», тобто звільнення від звичок і застарілих поглядів, які 

можуть гальмувати виникнення нових ідей та створення інновацій 

(підвищення конкурентоспроможності економіки) [41, с. 313–322]. 
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Інновації є результатом функціонування комплексної системи із 

власною структурою, в якій основного значення набувають освіта, наука, 

держава та інформаційно-комунікаційні технології. Роль держави полягає не 

лише у фінансуванні освіти, науки, охорони здоров’я, забезпеченні 

сприятливих макроекономічних та інституційних умов функціонування 

інноваційної моделі розвитку економіки, але й у забезпеченні впливу на 

підвищення національної інноваційної спроможності всіх інституціональних 

одиниць та попиту на інноваційну продукцію [32, с. 134–141]. 

Достатнє фінансування, особливо освіти на всіх рівнях та науки, 

розвиток інфраструктури, необхідної для функціонування національної 

інноваційної системи, підтримка попиту на інноваційні продукти – усі 

зазначені напрями участі держави в даній моделі, на нашу думку, є її 

конкурентними перевагами. Отже, конкурентні переваги інноваційної 

економіки ґрунтуються на креативності працівників, розвиненому творчому 

потенціалі та патентній діяльності, трансфері технологій та інноваційній 

активності нації. До переваг слід також віднести наявність досконалої 

інноваційної інфраструктури. 

У 80-90-х роках ХХ ст. з посиленням динаміки глобалізаційних 

процесів і розвитком постіндустріальної економіки конкуренція набуває 

нових ознак: цінова конкуренція поступово замінюється неціновою, вільна 

конкуренція приватних виробників все більше стикається з конкуренцією 

монополістичних і олігополістичних структур. Ринки, спочатку відкриті, з 

часом за рахунок протекціонізму стають частково закритими. Змінилася 

структура попиту – від споживання масової продукції стандартного рівня 

якості до індивідуального попиту домашніх господарств та корпоративних 

секторів. Ці зміни супроводжувалися різким загостренням конкуренції, яка 

часто набувала високого динамізму, руйнівного характеру та агресивності, 

що зумовило використання для її визначення терміна «гіперконкуренція»    

[22, с. 346–357]. 
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Дослідники наголошують на множинності чинників, які одночасно 

формують гіперконкуренцію, що характеризується зниженням витрат, 

підвищенням якості, впровадженням інновацій, використанням ринкових 

бар’єрів тощо, її дію на різних ринках і за неоднакових умов, стрімкий 

характер та швидкість змін конкурентної ситуації. За цих умов конкуренти 

змушені вступати в партнерські відносини, створювати гнучкі альянси, які 

об’єднують, як правило, партнерів із різними конкурентними перевагами. У 

межах цих альянсів відбувається взаємний обмін новітніми науково-

технічними досягненнями та інноваціями, що забезпечує успіх конкурентів-

партнерів і посилює їхню стійкість та витривалість у конкурентній боротьбі. 

Постіндустріальна економіка базується на виробництві наукомістких 

товарів та інтелектуальних послуг, найбільшими цінностями стають знання, 

інформація, на основі яких отримують ровиток інформаційні технології як 

вагома складова нового типу виробництва, принципово інших, ніж раніше, 

управлінських систем, інфраструктурних мереж господарства, фінансових 

потоків. Розвинені країни використовують конкурентні переваги, пов’язані з 

інтернет-технологіями, що дозволило їм освоїти вигідні сегменти інтернет-

простору, який швидко розширюється. Велику роль у процесі прискорення 

науково-технічного прогресу та використання високих технологій у 

виробництві конкурентоспроможних виробів відіграють ТНК, в яких 

функціонують потужні науково-дослідні підрозділи, проводяться світового 

рівня дослідження, завдяки чому ТНК здійснюють вирішальний внесок у 

створення новітніх технологій, нових видів продукції, спроможних 

завоювати нові ринки збуту [73, с. 32–34]. 

Транснаціональні корпорації отримують значні конкурентні переваги 

від розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Вони розміщують 

філіали в країнах і великих містах, де є висококваліфіковані кадри, науковий 

потенціал і розвинена інфраструктура. Це дозволяє використовувати 

необхідні потоки інформації та здійснювати автоматизацію та 

інформатизацію праці. Практика розвинених країн свідчить, що в 
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конкурентній боротьбі перемагають країни, в яких фірми і корпорації не 

лише володіють інформацією, але й посилюють ефективність бізнесу за 

рахунок створення, зберігання та застосування знань у процесі виробництва 

товарів і послуг. 

Успіхи розвинених країн у розвитку інформаційної економіки мають у 

своїй основі відповідні конкурентні переваги. Як відомо, базис конкурентних 

переваг створюється в усіх ланках суспільного виробництва. Держава 

забезпечує економічні переваги, які, зрештою, відображаються в ціні  – 

податкова і митна політика, стабільність законодавства, політика обмінного 

курсу тощо. Фірми забезпечують технічні переваги – здатність до інновацій 

завдяки застосуванню досягнень науково-технічного прогресу (створення 

нових продуктів, нових ресурсів, нових можливостей ефективнішого 

використання традиційних ресурсів); переваги у витратах – завдяки економії 

на масштабах [74, с. 402–412]. 

З розвитком суспільства, в якому наука дійсно стає продуктивною 

силою, а інформація і знання – найважливішим ресурсом, працівники з 

відповідним рівнем здібностей, освіти, кваліфікації, вмінням і готовністю до 

їх постійного підвищення формують інтелектуальний ресурс країни. Крім 

інтелектуальних ресурсів, ключовими в інформаційній економіці є 

інформаційні ресурси. Інформацію можна розглядати як критерій для оцінки 

процесів соціально-економічного розвитку країн, виробничих і соціальних 

систем, поведінкових алгоритмів окремих індивідуумів.  

Український дослідник В. Новицький, аналізуючи з цих позицій 

еволюцію економічних цінностей від первісного природного соціуму до 

капіталізму в його розвинених формах, справедливо зазначає зростання ролі 

інформаційної компоненти у вигляді високотехнологічної продукції. Нині 

інформація, опосередковуючи основні виробничі відносини, перетворюється 

на дедалі більшу цінність, витісняючи матеріальні цінності. Натомість країни 

з ринками, що формуються, виявилися неспроможними реформувати 

структуру національної економіки відповідно до вимог інформаційної доби, 
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зволікали зі структурними перетвореннями, що призвело до гальмування 

економічного зростання та накопичення кризового потенціалу. Отже, 

інтелектуальний капітал є нині основним джерелом конкурентних переваг. 

Компанії, які його використовують, пропонують на ринку специфічний 

інноваційний продукт і в такий спосіб ідентифікують себе серед конкурентів, 

знаходять ринковий попит. Цінова конкуренція заміщується конкуренцією за 

ознакою наукомісткої продукції [114, с. 46–48]. 

Стійкість конкурентних позицій розвинених країн зумовлюється ще й 

побічним ефектом виробництва високотехнологічної наукомісткої продукції 

(додаток З). Для виготовлення технологічно складного, наукомісткого виробу 

потрібні десятки різновидів товарів, сотні, а інколи й тисячі вузлів і деталей, 

які надходять у міжнародний обіг. Це створює широке поле для встановлення 

диверсифікованих ринкових зв’язків із багатьма країнами і надає більшої 

конкурентної стійкості підприємствам, що виробляють високотехнологічний 

продукт.  

За концепцією Д. Белла, постіндустріальна економіка трансформується 

в інформаційну завдяки телекомунікаційній революції, у межах якої велике 

значення для технологічних інновацій має кодифіковане теоретичне знання і 

перетворення нової інтелектуальної технології на головний елемент 

системного аналізу та прийняття рішень. Розвиток інформаційних технологій 

змінює природу ринку, бо створення глобального інформаційного поля 

перетворюється із простору на мережу [198, с. 331–335]. 

Процес нагромадження знань залежить від пануючих у суспільстві 

інституціональних умов фінансування освіти, підвищення кваліфікації та 

перекваліфікації. У багатьох країнах середня освіта фінансується за рахунок 

коштів державного бюджету та бюджетів муніципальних або 

адміністративно-регіональних утворень, а вища освіта ґрунтується на частці 

участі громадян та держави. Щоб пропорція між цими інституціями не 

викликала конфлікту інтересів, у процесі фінансування освіти має, на наш 

погляд, брати активну участь приватний капітал. Для його зацікавленості у 
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цьому процесі державі доцільно застосовувати відповідні методи непрямої дії 

в межах податкової, кредитної, митно-тарифної, амортизаційної та цінової 

політики, а також інші засоби, арсенал яких накопичено світовою практикою. 

Значна недосконалість ринкового середовища веде до того, що 

суб’єкти господарювання відчувають дефіцит інформації для побудови 

власних ефективних економічних стратегій. Реалізуючи власні стратегії, вони 

ігнорують певні інтереси національного рівня, до яких на перехідному етапі 

потрапляють структурна перебудова й оновлення виробництва, фіскальна та 

монетарна стабільність, соціальне забезпечення тощо. Наслідки такої 

поведінки суб’єктів господарювання можуть набувати негативного й 

руйнівного для суспільства характеру. Особливістю сучасного етапу 

розвитку України полягає в тому, що значні суспільні та економічні сили 

виявилися відмежованими від процесу творення національної економіки й 

змушені чинити опір економічній стратегії держави. Внаслідок цього 

стратегії основних економіко-політичних груп здебільшого нейтралізують 

одна одну [5, с. 8–12]. 

Відповідно суттєво підвищуються вимоги до побудови ієрархії завдань 

стратегії і тактики державної економічної політики, яка повинна поєднувати 

максимальне стимулювання розвитку незалежних суб’єктів підприємництва 

зі спрямуванням їхньої діяльності в руслі загальної стратегії економічного 

розвитку. Між тим аналіз засвідчує, що реалізація такої політики у межах 

нинішньої економічної моделі зустрічає низку перешкод системного 

характеру, які суттєво знижують ефективність або й нівелюють заходи 

політики стимулювання економічного розвитку, ставлячи під загрозу 

реалізацію стратегічних пріоритетів. Досвід останніх років показав, що 

традиційний інструментарій здійснення непрямого регулювання економіки – 

операції з процентними ставками, державними цінними паперами, 

бюджетними витратами, динамікою валютного курсу тощо – в Україні або 

втрачено, або дискредитовано. Основні інструменти оперативного 

економічного регулювання – інструменти Нацбанку, податкові ставки та 
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бюджетні витрати, валютний курс тощо, навпаки, самі є об’єктом політики 

підтримання макроекономічної стабільності. Це спонукає звертатися до 

засобів більш жорсткого регулювання [34, с. 39–42].  

Проте фактично межі цього регулювання на сучасному етапі 

визначаються двома складовими: послідовною політикою Національного 

банку, головна мета якого – забезпечення стабільності гривні, і послідовною 

фіскальною політикою, зорієнтованою перш за все на наповнення бюджету. 

Державні структури, які реалізують ці пріоритети, хоча й усвідомлюють 

більш комплексний характер проблем, які стоять сьогодні перед Україною, 

проте не можуть вийти за межі своєї функціональної заданості. Отже, 

виникає серйозна суперечність між необхідністю переходу до прийнятих у 

світовій практиці прозорих інструментів економічного регулювання та їх 

низькою ефективністю в умовах України. У зазначеному контексті необхідно 

враховувати також низку політико-економічних чинників, які обумовлюють 

особливості здійснення політики підвищення дієздатності української 

держави. 

По-перше, існують впливові сили, які одержують особистий зиск від 

невизначеності засобів реалізації стратегічних цілей. Значний дефіцит 

економічних ресурсів зростання капіталу – належної грошово-кредитної 

сфери, достатнього платоспроможного попиту, інвестиційного, 

інноваційного потенціалу – створює умови, за яких найбільші конкурентні 

переваги мають підприємства, власники яких користуються додатковими 

пільгами внаслідок «неформальних» зв’язків із владними структурами. 

Позбавлення держави права надавати пільги, зокрема в оподаткуванні, не 

вирішує проблеми, оскільки зберігається згаданий дефіцит ринкових 

ресурсів, який потребує спеціальних заходів щодо їх розподілу. 

По-друге, економічні угруповання, які в минулому скористалися 

ситуацією стратегічної невизначеності для перерозподілу капіталу на свою 

користь, і зараз з певних причин позбулися можливості одержувати «ренту» 

від зв’язків із владними структурами, починають вкладати надбані кошти з 
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метою відтворення цього капіталу. Для даного процесу, який відбувається у 

вигляді внутрішніх та «псевдоіноземних» інвестицій, критично важливим є 

створення в країні належного інвестиційного клімату. Отже, зростає 

потужність групового інтересу, основним змістом якого є запровадження 

безпечних умов ведення бізнесу та політики захисту вітчизняного 

виробництва [84, с. 62–64]. 

По-третє, оскільки вітчизняні власники капіталів не стали достатньо 

потужними для ведення бізнесу за міжнародними стандартами, форсування 

європейської інтеграції з відповідною перебудовою принципів економічного 

регулювання може відіграти негативну роль у залученні капіталу згаданих 

вище угруповань. По-четверте, проблема дієздатності державної політики 

набуває регіонального виміру. Чим більш жорсткою та менш сприятливою 

для підприємництва є політика центральних органів влади, тим більше 

виникає підстав для корупції на рівні місцевої влади, що суттєво погіршує 

перспективи реалізації стратегічних завдань і загострює суперечності між 

центром і регіонами. 

Виважена державна стратегія необхідна підприємцям, які діють у 

легальному бізнесі, насамперед – у реальному секторі економіки, а також 

працівникам, зайнятим на таких підприємствах. Між тим, оскільки сучасна 

політика є несприятливою для їх діяльності, вони також не зацікавлені у 

підвищенні дієздатності держави в межах існуючої парадигми економічної 

політики. 

Таким чином, нагальним завданням є побудова в Україні «стратегії 

зростання» як цілісного комплексу заходів щодо підтримки 

макроекономічної стабільності, економічного зростання, національної 

конкурентоспроможності, соціальної орієнтації економіки тощо. Причому 

відтермінування формування інноваційно орієнтованої моделі зростання до 

часу досягнення «остаточної» стабілізації видається недоцільним, оскільки 

така стабілізація за нинішніх умов можлива лише внаслідок надання 

економічному зростанню нової якості.  
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Сучасні процеси глобалізації вимагають від кожної держави якомога 

активнішого входження в світовий економічний простір. Це передбачає 

формування зовнішньоекономічної політики відповідно до багатосторонніх 

правил, які встановлені та застосовуються Світовою організацією торгівлі. 

Саме потребою визначення для України гідного місця у світовій економіці 

насамперед і обґрунтовується необхідність проведення послідовної політики, 

орієнтованої на набуття Україною статусу конкурентоспроможного членства 

в рамках СОТ [122, с. 7–14].  

Зовнішньоекономічна політика має постійно розглядатися у 

нерозривній єдності з соціально-економічними процесами, які відбуваються в 

країні. Йдеться як про визначення безпосереднього впливу 

зовнішньоекономічних тенденцій на національну економіку, так і про 

узгодження зовнішньоекономічної політики із комплексом завдань 

економічної стратегії держави. З урахуванням зазначених етапів формування 

експортного потенціалу України як країни-члена СОТ та побудованих 

моделей цього процесу розроблено довгостроковий прогноз товарної 

структури експорту нашої країни до 2030 року. В основі прогнозу лежить 

аналіз та виявлення закономірностей щодо потреб країн-партнерів в 

українському експорті [190, с. 28].  

Отже, сучасний етап трансформації українського корпоративного 

підприємництва свідчить про гостру потребу розроблення стратегії його 

сталого зростання з урахуванням можливостей щодо адаптації до сучасних 

викликів. Важливим аспектом цієї стратегії є визначення існуючих переваг і 

ризиків у структурно-інституціональній трансформації економіки та 

розроблення ефективних заходів економічної політики щодо пом’якшення 

впливу ендогенних та екзогенних кризових чинників на соціально-

економічний розвиток. 

Більшість структурних проблем економіки України можна розв’язати 

за умови, що пріоритетні інвестиційні проекти будуть спрямовані на випуск 

нової високотехнологічної продукції, яка має попит на світових ринках, або 
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продукції (зокрема, харчової та легкої промисловості), що користується 

попитом (за помірних цін) на внутрішньому ринку. Відновлювальне 

посткризове зростання вітчизняної економіки на основі впровадження 

технологічних інновацій має бути першочерговим завданням усіх державних 

програм економічного розвитку. Практична реалізація інноваційно-

технологічної реструктуризації внутрішнього ринку можлива за умови 

використання вітчизняного наукового потенціалу, який здатний пропонувати 

інноваційні ідеї до впровадження.  

Як відомо, М. Кастельс виділяв дві моделі розвитку сучасної економіки 

– «модель економіки послуг», що характерна англосаксонським країнам 

(США, Канада, Великобританія) і в цілому відповідає характеристикам 

постіндустріалізму, і «модель індустріального виробництва», яка є типовою 

для Японії та Німеччини, де інформаційні технологи і людський капітал 

виступають чинниками підвищення продуктивності в промисловості                     

[77, с. 52–58]. 

Через ланцюг міжгалузевих зв’язків реструктуризація внутрішнього 

ринку стимулює розвиток пріоритетних видів економічної діяльності. 

Внаслідок розвитку виробництва через розширення ринків, а також 

зростання внутрішнього попиту типовим явищем стають інноваційні 

технології економічного зростання. Прогресивній реструктуризації 

внутрішнього ринку сприятиме розширення внутрішнього споживання 

продукції через її здешевлення та ефективного використання в провідних 

галузях. Так, започаткування кількох великих проектів, наприклад, з 

будівництва інфраструктурних об’єктів або виробництва інноваційної 

продукції, у ланцюговий спосіб забезпечить зростання внутрішнього попиту 

на машинобудівну, металургійну, добувну продукцію, послуги будівництва, 

оптової торгівлі та транспорту, фінансові послуги і ряд інших важливих видів 

діяльності та, відповідно, розвиток їх виробництва. 

Реструктуризація економіки України в напрямі суттєвого розширення 

присутності на ньому продукції вітчизняного корпоративного 
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підприємництва можлива лише за умови технологічної модернізації 

виробничого апарату, збільшення потужностей діючих та створення нових 

виробництв у пріоритетних з цієї позиції секторах економіки. Проблема 

українського внутрішнього ринку полягає сьогодні у неспроможності 

внутрішнього виробництва задовольнити зростаючі потреби вітчизняних 

споживачів у якісних товарах і послугах. З іншого боку, інноваційному 

розвиткові внутрішнього виробництва заважає неефективна структура 

українського експорту, зорієнтованого переважно на ринки сировинної та 

низькотехнологічної продукції [74, с. 402–412]. 

Ефективність реструктуризації економіки як єдиної системи значною 

мірою залежить від дієвості партнерських відносин між товаровиробниками, 

експортерами (імпортерами) та торговельними підприємствами. Загальна 

прибутковість у ланцюзі «виробництво–експорт (імпорт)–реалізація» часто 

досягається на основі збитковості виробничої ланки та спекулятивного 

ціноутворення в системі оптової і роздрібної торгівлі. Якість продукції, яка 

пропонується споживачеві, часто не відповідає вимогам. В Україні відсутня 

система цивілізованої оптової торгівлі, де продавець гарантує збут якісної 

продукції на економічно вигідних умовах. Ланцюг «виробник-оптовий 

продавець-роздрібний продавець-споживач» перевантажений великою 

кількістю суб’єктів господарювання – посередників, що значною мірою 

підвищує ціни на продукцію. Доходи посередників повсюдно перевищують 

доходи виробників. Великою мірою саме ці причини обумовлюють 

виникнення в економіці України ефекту «відставання внутрішньому ринку», 

тобто наявний розрив між фактичним і потенційним обсягом виробництва, 

що міг би бути за умови, коли зміни в структурі сукупного попиту 

задовольнялися б виключно за рахунок вітчизняної продукції, а не імпорту. 

Розвиток глобальних виробничих мереж має своїм закономірним 

наслідком передусім зближення внутрішніх ринків країн світового 

господарства, коли сучасне виробництво в межах ТНК дедалі більшою мірою 

орієнтується на середнього міжнародного споживача, на єдиний глобальний 
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ринок, на параметри глобального попиту, хоч і з урахуванням відмінностей 

попиту різних груп населення, а також компаній монополізованого та 

демонополізованого секторів. 

Слід зазначити. що ключовим компонентом стратегій діяльності 

сучасних ТНК є конвергенція їхніх географічно «розпорошених» філій та 

розчленованих виробничих систем з формуванням на глобальному рівні 

високоінтегрованих виробничих мереж. Механізми та напрямки формування 

структурами ТНК глобальних виробничих мереж на сучасному етапі 

набувають доволі диверсифікованих форм. Формування глобальних 

виробничих мереж може здійснюватися залежно від профілю виробництва, 

мети створення того чи іншого міжнародного підрозділу, а також специфіки 

країни, що приймає [80, с. 256–268]. 

Незаперечним є той факт, що реструктуризація українського 

внутрішнього ринку неможлива без поглиблення інтеграції та посилення 

процесів концентрації. За умов подальшої інтеграції та концентрації 

виробництва виникає потреба у трансформації структурних взаємозв’язків 

між виробничими, інфраструктурними та торговельними підприємствами. Це 

вирішується, насамперед, за допомогою міжгосподарських зв’язків 

(горизонтальна інтеграція), а у подальшому – через створення єдиної 

інтегрованої структури, яка забезпечує замкнений цикл виробництва 

(вертикальна інтеграція). Під вертикальною інтеграцію маємо на увазі 

розвиток міжгалузевих зв’язків промислових, інфраструктурних та інших 

підприємств, які технологічно пов’язані між собою єдиним процесом 

виробництва та реалізації готової продукції. Так, на внутрішньому ринку 

України вертикально інтегровані компанії розвиваються здебільшого у 

конгломеративних формах, що юридично оформлені у вигляді різних 

об’єднань підприємств. Найбільш поширеною організаційно-правовою 

формою є холдингова компанія. При цьому вертикально інтегровані 

конгломеративні підприємства холдингового типу можуть поєднувати у собі 

різні види економічної діяльності [5, с. 8–12]. 
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Очевидно, що формування великих інтегрованих структур у 

пріоритетних секторах національного господарства повинне 

супроводжуватись одночасним створенням містких ринків для їх продукції. 

Без цього інтеграція буде неефективною або взагалі неможливою. Як 

приклад наведемо невдалу спробу українського уряду об’єднати 

підприємства вітчизняного авіабудування в єдину корпорацію. Корпорацію 

було створено, проте через надзвичайно низький попит на її продукцію як 

усередині країни, так і зовні вона апріорі виявилася неефективною                       

[112, с. 42–44]. 

В Україні процеси концентрації виробництва найактивніше 

відбуваються в експортних секторах з невисоким технологічним переділом 

(зокрема, в металургії та хімії, які мають місткі зовнішні ринки збуту). 

Зауважимо, що у світовій економіці значна частина хімічної продукції 

належить до високотехнологічної, проте продукція, на випуску якої 

спеціалізується вітчизняна хімічна галузь, такою не є. Підприємства майже 

усієї хімічної промисловості протягом 2011-2013 рр. були об’єднані 

фактично однією компанією «Group DF». Вітчизняне металургійне 

виробництво поділено між кількома вертикально інтегрованими компаніями, 

найбільшою серед яких є «СКМ Holding Ltd». У секторах з більш високим 

технологічним переділом вертикально інтегровані компанії сформувалися 

зокрема в автомобілебудуванні. Проте їх розмір є меншим порівняно з 

металургійними та хімічними компаніями, насамперед, через значно невеликі 

можливості для збуту, зумовлені переважанням на внутрішньому ринку 

якіснішої продукції іноземних виробників і слабкою конкурентоспро-

можністю вітчизняних автомобілів на зовнішніх ринках [172, с. 226–239]. 

Процеси інтеграції виробництва в регіональному аспекті пов’язані із 

формуванням і розвитком кластерів. При визначенні пріоритетних напрямів 

реструктуризації внутрішнього ринку необхідним є обов’язкове врахування 

наявності кластерів у регіоні. Кластер – це географічно близькі групи 

взаємопов’язаних підприємств та різного роду організацій, асоційованих 
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установ в окремій галузі (сфері), що пов’язані спільними технологіями та 

кооперацією, характеризуються спільністю діяльності та які взаємодопов-

нюють один одного. 

Регіональний кластер – це, насамперед, промисловий кластер, в якому 

підприємства-члени просторово вони наближені один до одного. Регіональні 

кластери можуть включати райони діяльності малих і середніх підприємств, 

високотехнологічних фірм, пов’язаних спільними напрямами розвитку та 

використанням спільних технологій. Наявність кластерів у регіоні сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності як самих підприємств-членів, так і 

регіону або країни в цілому.  

Переваги від існування кластера очевидні, але можливі лише в умовах 

дотримання прозорих «правил гри» на ринку: ефективної внутрішньої 

конкуренції серед підприємств кластера, що в свою чергу стимулює 

подальший приток інвестицій на внутрішньому ринку. Основною метою 

існування кластера – є вихід підприємств – членів на конкурентоспроможний 

рівень із подальшою перспективою включення в глобальне конкурентне 

середовище та виходу на світові ринки. Вважаємо за необхідне розроблення 

Національної програми кластеризації економіки країни, передбачивши в ній 

формування інноваційних виробничих мережевих структур, сприяння 

формуванню в кожному регіоні ефективних кластерних об’єднань і 

створення умов для розвитку транскордонних кластерів у єврорегіонах, з 

якими межує Україна [186, с. 307–315]. 

Підвищення інноваційності продукції та відповідність виробництва 

нормам ЄС в умовах створення зони вільної торгівлі реально відкриє перед 

вітчизняними виробниками нові перспективи ринки збуту. Одночасно дедалі 

більші обсяги вітчизняної якісної продукції, здатної конкурувати з імпортом, 

будуть надходить і на внутрішній ринок. 

Отже, кінцевий ефект для реструктуризації економіки суттєво залежить 

від якісної структури експорту. Стимулювати необхідно високотехнологічні 

експортні сектори національної економіки, тим самим збільшуючи також 
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конкурентоспроможність вітчизняних товарів на внутрішньому ринку. Тим 

часом український експорт важко назвати високотехнологічним – переважну 

його частину становлять сировина та продукти низьких рівнів технологічної 

обробки. Якщо зарубіжний попит на український сировинний експорт буде 

зростати, то це призводитиме до інтенсифікації експлуатації природних 

ресурсів і ще більше знизить стимули до інноваційної активності, а надто у 

високорентабельних експортних секторах, які демонструють тенденцію до 

монополізації. 

Характерною особливістю вітчизняного внутрішнього ринку є так 

звана голландська хвороба, без розуміння змісту якої неможлива ефективна 

реструктуризація внутрішнього ринку в Україні. Йдеться про те, що надмірне 

розширення експорту знижує обсяги внутрішнього виробництва і зайнятості 

в секторі виробництва неекспортних товарів, і це зниження не компенсується 

(насамперед, у довгостроковому періоді), зростанням виробництва і 

зайнятості в секторі експортного виробництва. Отже, «голландська хвороба» 

стосується до скорочення обсягів виробництва і реалізації неекспортних 

товарів на внутрішньому ринку [23, с. 295–304].  

«Голландська хвороба», яка стала хронічною для нашої економіки, 

формує в Україні незадіяні ресурси, яких не сприймає внутрішнє 

виробництво і внутрішній ринок. Відсутність дієвого інвестиційного клімату 

й повноцінного фінансового ринку призводить до того, що національна 

економіка виявляється не в змозі використати наявні ресурси, які починають 

направлятися за кордон. Сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура і 

розширення експортних ринків лише загострюють «голландську» хворобу 

економіки. Розвиток експортних галузей в таких умовах стримує структурні 

трансформації, обмежує можливості диверсифікації, зменшує обсяги 

інвестицій в інші сектори національної економіки. В економіках країн, які 

зазнають «голландської» хвороби, істотно зростають макроекономічні 

ризики, сповільнюються темпи зростання ВВП. 
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Для того щоб український експорт був конкурентоспроможним, значну 

увагу слід приділяти структурній політиці, тобто формуванню такої 

структури національного господарства, за якої використання наявних 

ресурсів (трудових, природних, матеріальних, фінансових) давало б 

найбільший ефект. Це означає, що вітчизняні підприємства мають виробляти 

те, що дійсно може мати платоспроможний попит як на внутрішньому, так і 

на зовнішньому ринках. Протягом останніх років структура українського 

експорту за рахунок розширення продажу нових видів продукції не 

змінилася. Це означає, що на внутрішньому ринку України існують 

непереборні бар’єри щодо започаткування нових видів економічної діяль-

ності з виробництва інноваційної та якісно кращої продукції [138, с. 37–39].  

Основним інструментом державної структурної політики має бути 

складання та щорічне оновлення так званої «структурної матриці», у якій 

визначаються перспективи розвитку кожної галузі на наступні 15–20 років 

(саме протягом цього періоду, як вважається, можна переорієнтувати 

внутрішній ринок на інші пріоритети). За допомогою матриці визначаються 

пріоритетні галузі, які не лише можуть забезпечувати належний економічний 

результат на конкретному етапі, а й мають потенціал для розвитку в 

майбутньому. Надалі здійснюється державна підтримка розвитку таких 

галузей. Однак у разі, якщо певна галузь визнається безперспективною, то 

держава повинна вживати заходів із стримування її розвитку аж до повного 

згортання діяльності або перенесення відповідних виробництв за межі 

країни. Для цього може практикуватися навіть викуп за державні кошти 

підприємств безперспективних галузей із подальшою їх ліквідацією або 

перепрофілюванням.  

Очевидно, що надмірна імпортна залежність формує негативні форми 

реструктуризації, насамперед пов’язані із можливою збитковістю 

українських виробників. Так, одним із найвагоміших чинників, які 

спричиняють збитковість підприємств в Україні, є несприятлива зміна умов 

зовнішнього середовища, втрата колишніх ринків збуту, загострення 
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конкуренції при виході на нові ринки. Зважаючи на це, українські 

підприємства практично не можуть реалізувати свою продукцію, адже 

імпортери при вивезенні товарів із країни походження отримують 

компенсацію ПДВ на повну вартість товару, а при ввезенні в Україну 

сплачують цей та інші податки, виходячи із заниженої митної вартості. 

Внаслідок цього імпортери фактично отримують більші фінансові пільги, а 

відповідно й конкурентні переваги [151, с. 52–55].  

Впровадження в Україні заходів захисту від доступу на ринок 

іноземних товарів за рахунок квотування їх обсягів або застосування до них 

протекціоністських імпортних мит розглядається як неефективне. При цьому 

спроби обмеження імпорту не супроводжуються вимогами держави до 

іноземних компаній щодо розміщення виробництв з виготовлення 

відповідної продукції усередині країни або створення ними дочірніх 

підприємств із високотехнологічними робочими місцями для українських 

працівників. 

Однак наявність імпорту на ринку має й позитивне значення. Так, 

надходження іноземних товарів обмежує можливості національних 

виробників монополізувати ринки. Світовий досвід переконує, що закриття 

ринків від іноземної конкуренції створює можливості для змов і завищення 

цін. У процесі реалізації взятих Україною зобов’язань щодо формування зони 

вільної торгівлі з ЄС відбуватиметься подальше зростання відкритості 

внутрішнього ринку та конкурентного тиску на ньому. Інерційність розвитку 

української економіки, слабкість інвестиційного потенціалу не дозволяють 

національним товаровиробникам достатньо динамічно реагувати на зміни в 

конкурентному середовищі внутрішнього ринку. Жорстка конкуренція з 

імпортом вимагає якісних змін у підходах до забезпечення 

конкурентоспроможності українських підприємств.  

Причина низької конкурентоспроможності українських товарів 

криється не у низьких бар’єрах для ввезення імпорту, а в ситуації всередині 

національної економіки – несприятливому бізнес-середовищі, високої 
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вартості кредитних ресурсів, відсутності можливостей для технологічної 

модернізації виробництв тощо. Введення додаткових обмежень на імпорт 

буде тільки збільшувати внутрішні проблеми, створюючи комфортніші 

умови для неефективних підприємств. Тому важливо, щоб протекціоністські 

заходи поєднувалися із підвищенням рівня державного управління у сфері 

експортно-імпортних операцій [80, с. 181–187]. 

Як член СОТ Україна має всі можливості системно вирішувати питання 

захисту внутрішнього ринку від надмірного імпорту (а не імпорту взагалі). 

Ключові закони щодо застосування антидемпінгових, компенсаційних і 

захисних заходів було ухвалено в країні ще у 1998 р. Вони значною мірою 

відповідали правилам СОТ. Система правил СОТ дозволяє застосовувати 

заходи стимулювання виробництва та захисту вітчизняних виробників, що 

спрямовані на виправлення ситуації, яка, на думку члена СОТ, загрожує його 

національним і торговельно-економічним інтересам.  

Заходи щодо захисту окремих галузей національного виробництва 

згідно з правилами СОТ мають тимчасовий характер і застосовуються на 

строк, який дає змогу національному товаровиробникові забезпечити 

виробництво і відновити прибутковість. Так, відповідно до статті ХІХ ГАТТ-

1994 передбачено можливість застосування заходів обмеження імпорту з 

метою уникнення відчутної шкоди вітчизняним виробникам, яка може бути 

спричинена масовим імпортом. Із квітня 2013 р. Україна застосовує 

спеціальні мита на імпорт у країну нових легкових автомобілів з об’ємом 

двигуна 1000–1500 куб. см у розмірі 6,46% і 1500–2200 куб. см – 12,95% 

незалежно від країни походження та експорту [138, с. 125–132]. 

Ці та подібні заходи можна розглядати як інструменти 

імпортозаміщення. На пострадянському просторі програми із заміщення 

імпорту найбільш активно впроваджуються у Білорусі на основі розроблення 

та реалізації відповідних галузевих і регіональних проектів. 

Протекціоністська політика передбачає підвищення мит, жорсткий валютний 

контроль, заниження курсу національної валюти й квотування. На практиці 
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заходи тарифного регулювання імпорту не спрацьовують з причини 

заниження вартості імпортованої продукції. Більш успішно вказані 

інструменти діють у великих економіках, адже малі, що обмежені невеликою 

кількістю споживачів, сильніше потерпають від неможливості заощаджувати 

на масштабі. Важливо шукати можливості для імпортозаміщення в сферах 

виробництва і реалізації товарів з високою доданою вартістю, що принесе 

внутрішньому ринку відчутну користь.  

Після криз 2008–2009 рр. країни світу дедалі частіше вдаються до 

активного застосування протекціоністських імпортних мит для захисту 

внутрішнього ринку. Серед перспективних галузей з погляду 

імпортозаміщення в Україні можна назвати текстильну та деревообробну 

промисловість, виробництво взуття, автомобілебудування. Також варто 

розвивати й більш технологічні напрямки, такі як електроніка. Для 

досягнення цієї мети в першу чергу необхідно сконцентрувати увагу на 

поліпшенні інвестиційного клімату в країні. Якщо Україна поставить собі за 

мету знизити імпортозалежність, то є сенс зосередитися на виробництві 

споживчих товарів, де існує високий потенціал, а їх підтримка не вимагає 

значних фінансових коштів [5, с. 8–12]. 

Слід зазначити, що ініціативи з імпортозаміщення в легкій 

промисловості для вітчизняних підприємств малоцікаві. Перспективи відходу 

від давальницьких схем у цій галузі виявляють себе, якщо буде створено 

однакові з іноземними виробниками умови діяльності на внутрішньому 

ринку. Поки імпортна продукція ввозиться за заниженою митною вартістю з 

мінімальним рівнем оподаткування, конкурувати з нею дуже важко [9, с. 70]. 

Будь-яка політика імпортозаміщення має бути чітко обмежена в часі. 

Правильний підхід полягає в тому, що вітчизняні товаровиробники 

отримують час для того, щоб наздогнати іноземних конкурентів. Якщо ж 

підтримка планується на десятиліття, то захист цієї галузі перетворюється на 

захист відсталих і неконкурентних підприємств, які не хочуть проявляти 
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ініціативу, покладаються лише на допомогу держави й не впроваджують 

новітні технології.  

Очевидно, що державна підтримка реструктуризації економіки має 

важливе значення, вона має відповідати світовій практиці стимулювання 

внутрішнього виробництва. Держава повинна потурбуватися не тільки про 

чіткі правила гри й гарантії стабільності для інвесторів, а й про мінімізацію 

регуляторних бар’єрів і корупції, а також застосування дієвих інструментів 

структурних трансформацій. 

Так, у розвинених країнах активно використовується такий інструмент 

структурної політики, як державне замовлення. В Україні державне 

замовлення доцільно застосовувати для розширення ринків авіаційної, судно- 

та вагонобудівної, фармацевтичної промисловості, медичного приладобуду-

вання, енергетичного машинобудування, автомобілебудування, сільсько-

господарської техніки. У цих галузях можуть бути створені корпоративні 

об’єднання, здатні забезпечити бажані структурні зміни на внутрішньому 

ринку. Обсяг державного замовлення таким корпораціям має визначатись 

особливістю товарних ринків, на яких вони діють, а також доцільністю 

формування з них своєрідного структурно-виробничого каркасу внутріш-

нього ринку, який би посилював його стійкість до кризових деструктивних 

впливів. 

Заходи щодо міжгалузевого переливу капіталу із сировинних і 

низькотехнологічних секторів у пріоритетні високотехнологічні сфери, поряд 

із збільшенням державного інвестування повинні також передбачати 

запровадження стимулів для банків для кредитування структурних змін, а 

також застосування відповідних податкових преференцій. Такі преференції 

можуть полягати у диференційованому оподаткуванні як прибутку, так і 

доданої вартості як різних ставок податків, так і різних умов їх сплати. 

Диференціацію певною мірою закладено у вітчизняному податковому 

законодавстві. Проте перелік галузей і видів діяльності, яким надаються 
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податкові преференції, необхідно уточнити, привівши їх у відповідність із 

визначеними структурними пріоритетами [81, с. 26–31]. 

Для стимулювання виробництва товарів для внутрішнього ринку 

важливе значення має зменшення податкового навантаження на суб’єктів 

господарювання і доходи фізичних осіб. Україні вкрай складно відмовитися 

від податку на додану вартість. Крім того, очевидно, що запровадження 

податку з обороту докорінно змінить структуру внутрішнього ринку. 

Перевагу при цьому можуть отримати підприємства, які зосередять у себе 

максимальну кількість виробничих ланок, що сприятиме концентрації 

внутрішнього виробництва. 

У 2013 р. були скасовані для деяких галузей і виробництв, зокрема, 

судно- і літакобудування, виробництва сільськогосподарської техніки та 

біопалива, пільги з податку на прибуток. Таким чином, строк дії цих пільг від 

моменту надання – з 1 січня 2011 р. – до моменту скасування – з  1 січня 2013 

р. – становив лише два роки. Така непослідовність позбавляє суб’єктів 

господарювання можливості успішно планувати свою діяльність через 

непередбачувані зміни в умовах господарювання і зростаючі ризики. З 

огляду на це доцільно законодавчо закріпити певні мінімальні строки 

надання податкових преференцій, протягом яких вони не можуть бути 

скасовані державою в односторонньому порядку. Ці строки слід прив’язати 

до тривалості інвестиційного або технологічного циклу. Після закінчення 

встановленого строку необхідно проводити аудит ефективності надання 

преференцій, ухвалюючи за його результатами рішення про доцільність їх 

збереження на новий строк [5, с. 18]. 

Надання податкових преференцій має супроводжуватися жорстким 

контролем за їх цільовим використанням. У разі нецільового використання 

або недосягнення підприємствами заявлених ними для отримання пільг 

очікуваних результатів від реалізації інвестиційних проектів кошти, 

недоодержані бюджетом через їх надання, мають бути повернуті державі або 

стягнуті з таких суб’єктів. У цьому зв’язку доцільно створити єдиний 
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державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали преференції, з 

внесенням до нього суми пільг, цілей їх надання та формалізованого переліку 

показників за інвестиційними проектами, що мають бути досягнуті. Такий 

захід підвищить відповідальність суб’єктів господарювання за взяті на себе 

інвестиційні зобов’язання, а також їх економічну та фінансову 

обґрунтованість [81, с. 269–278].  

Отже, надання преференцій вітчизняним виробникам є необхідною 

умовою подолання структурної та технологічної відсталості, а також зміни 

сировинної спеціалізації внутрішнього виробництва в Україні. У цілому 

очевидно, що послідовна державна структурна політика, яка ґрунтується на 

інноваційних секторах економіки, та забезпечення підтримки пріоритетних 

секторів внутрішнього ринку набуває в сучасних умовах в Україні 

вирішального значення (додаток И).  

Зв’язок між економічною модернізацією і конкуренцією є 

двостороннім, оскільки ефективна конкуренція сприяє модернізації, а 

модернізація своєю чергою забезпечує цивілізованість конкуренції і дієвість 

конкурентної політики. Cеред заходів ефективного досягнення цілей 

економічної модернізації закономірно на перше місце ставиться розширення 

приватної ініціативи і конкуренції. 

Розвиток глобалізації пов’язаний з підвищенням рівня відкритості 

національних економік, а отже, з істотним зростанням у межах кожного 

окремого внутрішнього ринку ролі імпортерів. Виникають глобальні 

ланцюги створення вартості, в які включені окремі українські підприємства. 

Механізми формування економічної конкуренції у такому середовищі доволі 

ускладнюються, а можливості виникнення різних деформацій і кризових 

явищ значно розширюються. Принципово по-новому постає проблема 

контролю за дотриманням міжнародних правил з боку великих корпорацій, 

за їх політикою корпоративних злиттів і поглинань. 

Тенденцією останніх років є розвиток великих фінансово-промислових 

формувань корпоративного типу, діяльність яких орієнтована не на 
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внутрішній, а на світовий ринок. Конкурентне середовище національного 

ринку із кількісним переваженням малого і середнього бізнесу принципово 

інше порівняно із середовищем, де репрезентативними є 

конкурентоспроможні на світових ринках великі компанії. Економічна наука 

традиційно вважала, що конкурентні ринки зазвичай пов’язані із діяльністю 

малих і середніх підприємств. Сучасна економічна модернізація ставить на 

порядок денний проблему розвитку великого капіталу і великих компаній, які 

не можна ототожнювати із монополіями [161, с. 159–165]. 

Конкурентна ситуація на ринках принципово змінюється із появою і 

поширенням так званих «гнучких мереж бізнесу» (flexible business networks), 

тобто компаній, які можуть взагалі не володіти власними виробничими 

потужностями, але забезпечувати функціонування глобальної структури на 

основі власності на знак для товарів і послуг, концентрації у себе досліджень 

і розробок, необхідних для забезпечення динамічної конкурентоспро-

можності та оперування системою субпідрядів і франшиз, які розміщуються 

за принципом мінімізації витрат за умови дотримання корпоративних 

стандартів якості. У цих умовах конкурентні відносини все більше 

поєднуються із принципами кооперації між ринковими суб’єктами, 

виникають відносини «співконкуренції» [20, с. 25–29]. У сучасній економіці 

відбувається інституційний розвиток і ускладнення конкурентних процесів. 

Формально діючі інститути вже не відповідають існуючим реаліям і 

перешкоджають розвиткові ринково-конкурентних відносин. Ринкові агенти 

змушені на неформальному рівні змінювати існуючі правила або 

впроваджувати нові, що дозволяють обійти такі невідповідності.  

 

Висновки до  розділу 3 

 

Дocлідження напрямів державного регулювання конкурентних переваг 

кoрпoрaтивного підприємництва дaлo змoгу зрoбити тaкі виcнoвки. 

1. Підвищення конкурентоспроможності кожного окремого 

підприємства є результатом не тільки локальних дій на мікроекономічному 
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рівні, але й активізації діяльності щодо підвищення конкурентоспроможності 

на державному рівнях. Основою конкурентоспроможності країни є 

конкурентоспроможні національні підприємства. Саме компанії створюють 

національне багатство. Формування конкурентних переваг суб’єктів 

національного підприємництва значною мірою визначається різноманітними 

векторами як у корпоративному, так  і в соціальному вимірі. Саме тому 

конкурують і країни в умінні ефективно створювати таке середовище, 

оскільки глобальні ринки сьогодні відкриті й мобільні, а нові технології та 

глобалізація роблять їх не лише відкритими, прозорими, а й мінливими. 

Серед процесів, які визначають особливості розвитку сучасного світового 

господарства, домінує процес інтернаціоналізації господарського життя, 

сутність якого полягає у тому, що національні економічні системи можуть 

ефективно розвиватися лише за умови їх міжнародної взаємодії та 

переплетіння.  

2. Тривале зволікання з проведенням ринкових перетворень і надто 

повільна реструктуризація реального сектору економіки призвели до 

погіршення структури зовнішньої торгівлі України. На відміну від країн 

Центральної та Східної Європи, Україна так і залишилась експортером 

переважно сировини та напівфабрикатів, тому й не спромоглася збільшити 

частку товарів з високою доданою вартістю в загальній структурі експорту.  

3. Посилення ролі базових галузей в економіці України, а також 

наростання диспропорцій між галузями з виробництва кінцевої продукції та 

галузями проміжного споживання стали закономірними наслідками 

поспішної, необґрунтованої, не підкріпленої засобами структурної політики 

лібералізації зовнішньої торгівлі. Дія ринкових сил, вектором яких було 

задоволення зовнішнього попиту, формувала структурні диспропорції в 

економіці України та сприяла прискореному розвиткові її аграрно-

сировинних галузей. 

4. На сьогодні конкурентні переваги національних виробників 

зумовлюються наявністю в Україні масштабної транспортної 
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інфраструктури, її вигідним географічним розташуванням і забезпеченістю 

деякими природними ресурсами. На даний час резерви зростання експорту на 

застарілій виробничій базі практично вичерпано. Висока енергомісткість 

базових галузей економіки в умовах постійного зростання цін на енергоносії 

та використання застарілих технологій у виробничому процесі негативно 

впливають на рівень виробничих витрат і якість продукції, знижуючи тим 

самим конкурентоспроможність українських виробників на світових ринках. 

5. Кризове скорочення торгівлі з подільшою активізацією 

протекціоністських заходів у зовнішньоекономічній політиці країн світу 

актуалізувало тенденції зовнішньоторговельної регіоналізації. Регіоналізація 

торгівлі та преференційні угоди, які вона передбачає, стали відповіддю на 

суперечності багатосторонніх торгових переговорів щодо лібералізації 

глобальної торгівлі. Криза поляризувала торговельні зв'язки таким чином, що 

визначальними на середньострокову перспективу стали такі фактори, як 

географічне розташування країни, спеціальні торговельні відносини з її 

сусідами, обумовлені культурною, історичною й політичною подібністю. 

6. Посилюється нерівномірність спаду та наступного відновлення 

світової торгівлі в регіональному розрізі. Серед внутрішніх факторів 

(каталізаторів) уразливості економіки України до криз слід виділити: 

- високий рівень відкритості економіки та включення у міжнародні 

кооперативні та фінансові зв’язки; 

- слабкий розвиток внутрішнього ринку (як перешкода поглинанню 

незатребуваного експорту та чинник зниження попиту на споживчий імпорт); 

- порівняно високий технологічний рівень зовнішньоторговельної 

інфраструктури (комунікативна доступність, інформатизація операцій, 

ефективна логістика тощо). 

Оcновнi положeння pоздiлу опублiковано в пpацях автоpа: [55; 58; 60; 

62; 67; 216; 217]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення положень 

та методичних підходів і запропоновано нове вирішення наукової задачі 

щодо обґрунтування теоретико-методологічних засад особливостей та 

новітніх тенденцій формування конкурентних переваг корпоративного 

підприємництва та здійснено оцінку характеристик конкурентоспроможності 

України на світовому ринку та членству України у СОТ, що дає можливість 

сформулювати наступні принципові положення, висновки і рекомендації. 

1. Систематизовано еволюцію наукових підходів до дослідження 

проблем становлення та розвитку корпорацій та корпоративного 

підприємництва у світовій економічній літературі. Проведений аналіз 

засвідчив, що нові тенденції в розвитку світової економіки зумовили появу 

неортодоксальних теоретичних підходів до аналізу корпоративних відносин. 

Дослідження економічної природи корпоративного підприємництва було 

збагачене представниками неоінституціонального підходу. На противагу 

неокласичним теоріям, що ґрунтувалися на припущенні про раціональність 

процесу прийняття управлінських рішень, неоінституціональні концепції 

зосереджують увагу на необхідності врахування таких важливих передумов 

аналізу ринкової поведінки фірми, як обмежена раціональність, 

невизначеність, складніша внутрішня структура. Визначено, що 

корпоративне підприємство є елементом складної системи інституційних 

одиниць різних організаційно-правових форм, що формується на основі 

об’єднання капіталів, де кожна складова функціонує шляхом взаємодії з 

іншими елементами на основі інтеграції. При цьому корпоративне 

підприємство постає узагальнюючою організаційно-економічною формою 

сучасного підприємництва. 

2.  Вивчення закономірностей поширення економічного корпорати-

візму, а також розбудови системи інституціонального регулювання 

корпоративного підприємництва є одним з основних напрямів використання 
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методу інституціонального аналізу. Ґрунтовною підставою для такого 

висновку були, з одного боку, виявлені принципи та особливості 

інституціонального аналізу, які дають змогу в повному обсязі розглянути 

поняття економічного корпоративізму, а з іншого – характеристики  

корпоративного підприємництва як економічного явища, природа 

формування якого має чітко виражене інституціональне підґрунтя. 

3. Обґрунтовано, що модифікація механізму конкуренції зумовлює 

новий підхід до визначення державного регулювання корпоративного 

підприємництва як форми адміністративного впливу на поведінку, 

функціонування та результативність суб’єктів господарювання у 

довгостроковому періоді завдяки поєднанню інструментів фіскального та 

монетарного механізмів, що, своєю чергою, забезпечує цим суб’єктам змогу 

підвищувати їхню конкурентоспро-можність і на цій основі досягати 

визначених макроекономічних цілей. Такий підхід відрізняється від 

існуючого насамперед зосередженням уваги на необхідності підвищенням 

ролі інноваційних факторів забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки.  

4. Формування конкурентоспроможного корпоративного 

підприємництва на макроекономічному рівні активно сприяє припливу в 

національну економіку капіталу, допомагає впровадженню новітніх 

технологій, надає імпульс для динамічного розвитку внутрішнього ринку та 

підвищує його конкурентний потенціал, посилює зовнішньоекономічні 

позиції країни. На мікроекономічному рівні досягається заохочення ресурсів 

для технологічного переоснащення, стають ширшими та урізноманітнюються 

міжнародні зв’язки у світових корпоративних об’єднаннях, поширюється 

досвід менеджменту, зростає кваліфікаційний рівень працівників тощо.  В 

той же час формування національного корпоративного підприємництва, 

здатного конкурувати на міжнародних ринках, відбувається під впливом 

політичних, правових та соціально-економічних факторів. Цей процес 

характеризується певною об’єктивністю та суб’єктивністю, сферами й 



 

 

177 

2
0

9
 

 

рівнями прояву, характером і ступенем впливу, можливостями регулювання. 

За умов глобалізації економіки змінюються умови та фактори розвитку 

конкурентного середовища, яке поступово набуває глобальних ознак. При 

цьому підтримка ефективного конкурентного середовища стає важливою 

функцією держави, що є актуальним і для України, економіка якої практично 

у всіх секторах зазнає зростаючого впливу експансіоністських стратегій 

зарубіжних корпорацій при нерозвиненості та законодавчій 

неврегульованості розвитку власних конкурентоспроможних корпорацій.  

5. Встановлено, що інституційні процеси актуалізують питання пошуку 

форм і методів економіко-правових параметрів функціонування 

національних суб’єктів корпоративного підприємництва, тобто пошук 

ефективної моделі їх стратегічного розвитку. Аргументовано, що переваги 

глобалізації пов’язані перш за все з прямими іноземними інвестиціями 

корпорацій, що забезпечують упровадження нових технологій, розширюють 

обсяги експорту, стимулюють економічне зростання й рівень зайнятості. 

Водночас глобалізація сприяє порушенням фінансової рівноваги та 

поширенню системних кризових явищ в економіці. Визначено, що особливе 

місце у посиленні асиметрії економічного розвитку посідають інститути 

глобальної економіки, що належать здебільшого до розвинених країн, та 

тісно переплітаються з транснаціональними корпораціями у процесах 

концентрації та перерозподілу капіталу. 

6. Розроблено підходи до узгодження інтересів держави та 

корпоративного підприємництва, що дало змогу сформулювати напрями 

ухвалення стратегічних рішень органів державної влади, які спрямовані на 

нейтралізацію або зниження рівня системних ризиків стимулювання процесів 

становлення й розвитку національних суб’єктів корпоративного 

підприємництва, спроможних конкурувати з провідними світовими ТНК як 

на внутрішньому, так і на світовому ринках. З огляду на це обґрунтовано 

необхідність цілеспрямованої діяльності держави у напрямі підтримки 

конкурентоспроможного корпоративного підприємництва в Україні на основі 
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вдосконалення інституційного забезпечення їх функціонування, формування 

національної інноваційної системи, поліпшення інвестиційного клімату, 

активізації залучення іноземних інвестицій.  

7. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки та її 

суб’єктів корпоративного підприємництва можливо завдяки постійному 

стимулюванню інноваційних процесів. Саме тому урядові органи провідних 

країн світу, реалізуючи стратегію інноваційного розвитку, створюють 

необхідні умови для розробки і впровадження інновацій, а саме стимулюють 

приватне підприємництво та розвиток конкуренції в інноваційній сфері, 

заохочують міжфірмову кооперацію, розширюють співробітництво 

університетів із промисловістю. Аналіз інноваційного середовища України з 

позиції Індексу глобальної конкурентоспроможності дозволив визначити 

інші проблемні фактори національного інноваційного розвитку, а саме: 

недостатність, неповнота та слабка незалежність інститутів, що призводить 

до домінування жорстких ієрархій у системі органів регулювання та високої 

стихійності сил, що ними не охоплені; низька ефективність ринку товарів та 

послуг, що пов’язано з низьким рівнем конкуренції, нерозвиненістю 

відповідної інфраструктури та фінансового ринку, низьким рівнем якості 

вітчизняної продукції, що спричиняє надвисокі трансакційні витрати на 

обслуговування активів економіки, відсутністю можливості управління 

ризиками, тінізацією та офшоризацією економічних процесів.  

8. Тенденцією останніх років є розвиток великих фінансово-

промислових формувань корпоративного типу, діяльність яких зорієнтована 

не на внутрішній, а на світовий ринок. Конкурентне середовище 

національного ринку із кількісним переваженням малого і середнього бізнесу 

є принципово іншим порівняно із середовищем, де репрезентативними є 

конкурентоспроможні на світових ринках великі компанії. Економічна 

модернізація ставить на порядок денний проблему розвитку великого 

капіталу і великих компаній, які не можна ототожнювати із монополіями. 

Конкурентна ситуація на ринках принципово змінюється із появою і 
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поширенням так званих «гнучких мереж бізнесу», тобто компаній, які 

можуть взагалі не володіти власними виробничими потужностями, але 

забезпечувати функціонування глобальної структури на основі власності на 

знак для товарів і послуг, концентрації у них досліджень і розробок, 

необхідних для забезпечення динамічної конкурентоспроможності та 

оперування системою субпідрядів і франшиз, які розміщуються за 

принципом мінімізації витрат за умови дотримання корпоративних 

стандартів якості.  

9. В економіці України відбувається інституційний розвиток і 

ускладнення конкурентних процесів. Інститути, які функціонують 

здебільшого у формальному вимірі, не відповідають існуючим реаліям та 

обмежують розвиток ринкових конкурентних відносин. Ринкові суб’єкти 

вимушені модифікувати діючі правила або впроваджувати нові на 

неформальному рівні, щоб зменшити негативний вплив таких інститутів.  Це 

пов’язано з  відсутністю інститутів, які покликані ефективно функціонувати, 

оскільки не створено транспарентної системи захисту прав власності, а тому 

ринкова координація підміняється «законом сильного». 
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Додаток А 

 

Вплив різних груп учасників на корпорацію відповідно до  

їхнього внеску при формуванні її статутного капіталу 

Група 

учасників 

Склад групи Мета групи 

учасників 

Характер внеску 

у функціонування 

корпорації 

Характер впливу  

на діяльність 

корпорації 

 

 

 

 

 

 

Власники 

Акціонери – 

стратегічні 

інвестори 

Високий прибу-

ток, задовільний 

фінансовий стан 

 

 

 

 

 

 

Фінансові 

інвестиції 

Вплив у межах 

контрольних пакетів 

акцій 

Акціонери – 

портфельні 

інвестори 

Помірний 

прибуток з 

мінімальним 

ступенем ризику 

Вплив у межах 

блокуючих пакетів 

акцій 

Міноритарні 

акціонери 

Прийняття 

рішень і 

періодичність 

виплат 

дивідендів 

Можливість відчу-

ження корпоратив-

них прав і загроза 

зміни структури 

власності 

Внутрішні 

учасники 

Вище 

керівництво 

Збільшення 

частки ринку, 

зростання рин-

кової вартості 

підприємства, 

високий статус 

керівників 

Професійні 

знання, уміння, 

навички 

Управління 

корпорацією через 

ухвалення рішень у 

межах своїх 

повноважень 

Персонал Рівень оплати 

праці, її безпека 

Виконання 

зобов’язань у межах 

колективного 

договору 

Зовнішні 

прямі 

учасники 

Споживачі, 

постачальники, 

кредитори 

Підвищення 

якості продукції, 

збереження 

прийнятого 

рівня цін, задо-

вільний фінан-

совий стан 

Надходження від 

реалізації, 

інвестиційні 

ресурси 

Вплив у межах 

договірних відносин 

Зовнішні 

непрямі 

учасники 

Держава, 

громадські 

організації, 

населення 

регіону 

базування АТ 

Задоволення 

споживчого 

попиту, напов-

нення бюджету, 

здійснення соці-

альних програм, 

створення 

робочих місць 

Правове 

забезпечення, 

програми 

підтримки, 

трудові ресурси 

Адміністративний, 

економічний і 

соціальний вплив 

Конкуренти Захоплення 

частки ринку 

конкурентів, 

вороже злиття  

чи поглинання 

конкурентів 

Орієнтація марке-

тингової діяльно-

сті на боротьбу 

на боротьбу за 

споживача, про-

тидія ворожому 

злиттю чи 

поглинанню 

Загроза зменшення 

рентабельності 

корпорації, загроза 

ворожого злиття чи 

поглинання 

Джерело: Складено автором за даними: 149, с. 136–145.. 
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Додаток Б 

 

 

Організаційно-економічний механізм корпоративного управління 

Джерело: Складено автором за даними: 132, с. 148–154. 

Інституційний механізм 

регулювання корпоративних 

відносин 

Фондовий ринок Співпраця учасників 

Система оцінки результатів 

діяльності акціонерного 

товариства зовнішніми 

учасниками 

Ринок 

корпоративного 

контролю 

Економіко-правовий механізм забезпечення прав  

учасників корпоративних відносин 

Механізм 

корпоративного 

контролю 

Корпоративна 

культура 

Структура 

власності 

Організаційна 

структура 

Система ухвалення 

стратегічних рішень 

Система 

управлінського 

контролю 

Система мотивації 

учасників 

корпоративних відносин 

Система внутрішньої 

оцінки результатів 

діяльності 

Система розкриття 

інформації 

Політика розподілу 

прибутку 
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Додаток В 

Форми взаємодії корпоративного сектору зі структурними 

 елементами економічної системи 
Форма Зовнішній прояв 

Інститути корпорації:  

- формальні (внутрішні 

документи, договори та 

офіційні домовленості); 

- неформальні (змови, 

шантаж тощо) 

Регулювання руху основного капіталу, робочої сили, взаємодії із 

суб’єктами корпоративних відносин, формування органів 

управління компанією, уточнення їх повноважень, відносин з 

дочірніми підприємствами. 

Отримання додаткової підтримки та фінансування з боку іншої 

сторони домовленості  

Корпоративна культура  Формування єдиного – відданого – ставлення до компанії, 

відчуття належності та значимості у виконанні місії фірми, 

вплив на стиль керівництва, спрощення / ускладнення 

«вживання» в інші культури 

Маркетингові стратегії Регулювання товарного асортименту, пріоритетних 

напрямків товарної політики, формування цін на 

продукцію та шляхів її реалізації і просування на ринку, 

аналіз ринкового середовища та встановлення меж кола 

споживачів, розробка креативних підходів та залучення 

якісного персоналу  

 Модель корпоративного 

управління 

Вплив на структуру управління, структуру корпоративних 

конфліктів, відносини регулюючих та управлінських 

органів фірми, на організаційну структуру та розподіл 

владних повноважень між агентами корпоративних 

відносин  

Злиття, поглинання, 

створення дочірніх 

компаній, утворення  

ІКС-метакорпорацій  

Зміна організаційної структури, стилю управління, форм 

взаємодії між структурними елементами компанії   

Укладання 

довгострокових зовнішніх 

контрактів 

Розширення меж внутрішньокорпоративної планомірності 

та формування мережевих структур в економіці   

Інвестування, 

патентування, 

ліцензування тощо 

Розширення можливостей для диверсифікації виробництва 

інноваційної діяльності, збільшення життєвого циклу 

компанії 

Лобізм Захист корпоративних інтересів, можливості отримання 

додаткового фінансування, податкових та інших пільг 

правовим шляхом 

Корпоративна політика та 

корпоративні програми  

Визначення кола необхідних дій компанії на ринку для 

підтримання стабільного розвитку та розширення, зміна і 

вдосконалення необхідних стандартів управління, 

організаційної структури, капіталу, власності, персоналу 

тощо 

Джерело: Складено автором за даними: 133, с. 119–122. 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

205 

2
0

9
 

 

Додаток Д 

Фактори впливу на формування структури капіталу корпорації 

 

Фактори зовнішнього середовища Фактори внутрішнього середовища 

Інституціонально-правові 

- закріплені в законодавчому порядку 

вимоги до величини та порядку 

формування окремих елементів 

власного та залученого капіталу 

корпорації; 

- законодавчо закріплені вимоги до 

величини власного капіталу корпорації 

при здійсненні окремих видів 

діяльності; 

- вплив зовнішніх стейкхолдерів; 

- ефективність правової системи 

держави; 

- захист прав власності. 

- закріплені в установчих документах 

корпорації вимоги до величини і порядку 

формування власного та залученого капіталу 

корпорації; 

- закріплені в статуті питання контролю над 

управлінням корпорації; 

- агентські конфлікти та ступінь захищеності 

керівництва, різноманітна привабливість 

джерел фінансування для менеджменту. 

Фінансово-економічні 

- інвестиційний клімат в країні; 

- темпи економічної динаміки; 

- економічна та фінансова політика; 

- діюча система оподаткування; 

- величина ставки рефінансування 

цінних паперів; 

- рівень інфляції; 

- ступінь розвитку і кон’юнктура 

фондового та кредитного ринків; 

- доступність ресурсів фінансового 

ринку компаній; 

- тенденції галузевої та регіональної 

кон’юнктури; 

- інвестиційна привабливість галузі та 

регіону. 

 

- характеристики корпорації, пов’язані з її 

галузевою, територіальною та 

оргструктурною специфікою; 

- стадія життєвого циклу; 

- концепція економічного розвитку, тип 

фінансової політики; 

- темпи економічної динаміки, що плануються 

та прогнозуються; 

- величина капіталу компанії; 

- існуюча структура капіталу; 

- ризики господарської діяльності та 

фінансовий стан компанії; 

- характер попиту на продукцію та 

стабільність отримання доходу; 

- структура активів по ступеню ліквідності. 

Соціально-управлінські 

- рівень корпоративного управління в 

країні, регіоні, галузі; 

- соціальна стабільність; 

- рівень криміналізації та корупції. 

- рівень та якість корпоративного управління 

та контролю; 

- рівень та якість фінансового менеджменту. 

Джерело: Складено автором за даними: 27, с. 58–65. 
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Додаток Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні теоретичні підходи до збалансування структури капіталу 

корпорації 

Джерело: Складено автором за даними: 149, с. 25-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні підходи до оптимізації  

структури капіталу корпорації 

Неокласичні Інституціональні 

Сигнальні теорії - Модель Росса 

- Модель Майерса-

Майлуфа 

- Модель Міллера і Рока 

- Модель Уелша 

Теорії противаги 

інтересів 
- Теорії агентських 
витрат 
- Теорії корпоративного  
контролю та  
моніторингу витрат 

Поведінкові теорії 
- Теорії від слідкування 
ринку 
- Теорії автономії 
інвестицій менеджерів 
- Теорії інформаційних 
каскадів 

Традиційна теорія 

Теорія  

Міллера-Модільяні 

Теорія стаціонарного 

співвідношення 
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Додаток Ж 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система стратегічного управління фінансовою політикою корпорації  

Джерело: Складено автором за даними: 149, с. 289-291. 

 

 

 

 

 

 

МІСІЯ 

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ 
Уточнення цілей 

і завдань 

КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ 

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА 

Розробка заходів фінансової політики 

довготермінової короткотермінової 

Розробка фінансових програм 

перспективних поточних оперативних 

Ресурсне забезпечення програм, 

процес фінансування тактичних заходів 

перспективних поточних оперативних 

МОНІТОРИНГ 
 

КОНТРОЛЬ 
 

РЕГУЛЮВАННЯ 
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Додаток З 

Рівень науково-технічного та інноваційного розвитку деяких країн за 

значенням Європейського інноваційного табло у 2013 р. 
 

Країна Значення індексу 

Країни – лідери 

Швеція 0,68 

Фінляндія 0,64 

Швейцарія 0,61 

Японія 0,61 

США 0,59 

Данія 0,57 

Німеччина 0,54 

Люксембург 0, 51 

Країни – «послідовники» 

Великобританія 0,48 

Ізраїль 0,48 

Франція 0,45 

Нідерланди 0,44 

Бельгія 0,44 

Австрія 0,43 

Країни – «помірні інноватори» 

Норвегія 0,35 

Словенія 0,34 

Естонія 0,32 

Чехія 0,32 

Італія 0,30 

Португалія 0,28 

Іспанія 0,27 

Литва 0,26 

Країни, що йдуть навздогін  

Угорщина 0,24 

Росія 0,23 

Україна 0,23 

Латвія 0,22 

Польща 0,21 

Хорватія 0,20 

Греція 0,20 

Болгарія 0,19 

Румунія 0,16 

Туреччина 0,08 

 Джерело: Складено автором за даними:[212; 213].  
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Додаток И 

Показники інноваційної активності підприємств України 

 

Частка 

підприємств, 

що займалися 

інноваціями 

Загальна 

сума 

витрат 

У тому числі за напрямами 

 У тому числі 
Придбання 

інших 

зовнішніх 

знань
2 

Підготовка 

виробництва для 

впровадження 

інновацій
3 

Придбання 

машин, 

обладнання та 

програмного 

забезпечення
4 

Інші 

витрати 

Дослідження 

і розробки
1
 

Внутрішні 

НДР 

Зовнішні 

НДР 

 % млн. грн 

2004 13,7 4 534,6 445,3 Х Х 143,5 808,5 2 717,5 419,8 

2005 11,9 5 751,6 612,3 Х Х 243,4 991,7 3 149,6 754,6 

2006 11,2 6 160,0 992,9 Х Х 159,5 954,7 3 489,2 563,7 

2007 14,2 10 850,9 986,5 793,6 192,9 328,4 Х 7 471,1 2 064,9 

2008 13,0 11 994,2 1 243,6 958,8 284,8 421,8 Х 7 664,8 2 664,0 

2009 12,8 7 949,9 846,7 633,3 213,4 115,9 Х 4 974,7 2 012,6 

2010 13,8 8 045,5 996,4 818,5 177,9 141,6 Х 5 051,7 1 855,8 

2011 16,2 14 333,9 1 079,9 833,3 246,6 324,7 Х 10 489,1 2 440,2 

2012 17,4 11 480,6 1 196,3 965,2 231,1 47,0 Х 8 051,8 2 185,5 

2013 16,8 9 562,6 1638,5 1312,1 326,4 87,0 Х 5 546,3 2 290,9 

 1
 
з 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР; 

 2
 до 2007 року придбання нових технологій; 

 3 
з 2007 року показник віднесено до інших витрат; 

 4 
до 2007 року придбання машин та обладнання пов'язані з упровадженням інновацій. 

  

 Джерело: Складено автором за даними:  [215]. 

 


