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5. Зближення інтересів великих корпорацій і урядів свідчить 
про зрощування бюрократії корпорацій і урядів в єдиний орга- 
нізм, що переслідує спільні цілі. 

6. В Україні форми й механізми співробітництва уряду й ве- 
ликого бізнесу нині перебувають у процесі формування, що обу- 
мовлює   незакінченістю   процесів   становлення   самих   діючих 
суб’єктів. 

7. В сучасній Україні основною формою «представництва» ін- 
тересів є прямий лобізм. Суть його полягає у встановленні особи- 
стого контакту з тими, від кого залежить ухвалення конкретного 
рішення. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ГЕНЕРИЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 

 
Традиційно, більшість вітчизняних і зарубіжних науковців, 

слідом за М. Портером, вважають, що фірма може або пропону- 
вати споживачам диференційований продукт, який має для них 
велику цінність за рахунок високих витрат, або продукт, що має 
помірковану цінність при низьких витратах. Концепція М. По- 
ртера зазнала значної критики з боку Г. Мінцберга, Г. Хамела, К. 
Прахалада, М. Трейсі, Ф. Вірсема, Дж. Мура, А. Бранденбургера, 
Б. Нейлбаффа, Ч. Кіма, Р. Моборна за те, що вона вимагає від 
підприємства однозначного вибору між стратегією диференціації 
продукції і стратегією низьких витрат [1]. Вони зазначають, що 
на практиці фірмам вдається поєднати ці, не поєднані з точки зо- 
ру М. Портера стратегії, і досягти значних успіхів на ринку. Таку 
ситуацію обумовлюють наступні чинники: 

1. Умови і межі сучасних ринків (галузей) не постійні. Проце- 
си світової глобалізації і комп’ютеризації економіки та суспільс- 
тва стирають кордони між країнами та регіонами. Інформація про 
існуючі товари, їх ціни миттєво розповсюджується, що заважає 
формуванню монопольних ринкових ніш. 

2. Перевищення пропозиції над попитом. Глобальна конкуре- 
нція збільшує пропозицію товарів, в той час як зростання попиту 
не відбувається такими темпами. Відповідно загострюється кон- 
куренція, компанії змушені конкурувати за перерозподіл існую- 



чого попиту, що призводить до зниження можливостей їх розви- 
тку і отримання прибутку. 

Ч. Кім, Р. Моборн пропонують для вирішення задачі одночас- 
ного досягнення диференціації продукту і зниження витрат гіб- 
ридну  стратегію  «інновації  цінності»  або  стратегію  «голубого 
океану» [2]. 

Інновація цінності — це стратегія, яка охоплює всю систему 
діяльності компанії, і передбачає поєднання унікальної високої 
цінності продукту і низької ціни (табл. 1). 
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Параметри оцінки 

 
Генеричні конкурентні стратегії Гібридна стратегія нновації цін- і

ності 
Межі ринку Конкуренція в існуючому 

ринковому просторі 
Створення нового ринкового 

простору, вільного 

від конкуренції 
Попит Існуючий попит Формування нового попиту 

Співвідношення 
«цінність-витрати» 

Компроміс 
«цінність-витрати» 

Відмова від компромісу 
«цінність-витрати» 

Конкурентна 

стратегія (страт - е
гічний вибір) 

Вибір між диференціацією 
і зниженням витрат 

Одночасне досягнення 
Диференціації 

і зниження витрат 

Конкурентна 
боротьба 

Жорстка (до перемоги 
над конкурентами)

Уникнення прямої 
конкуренції

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГЕНЕРИЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ 
І СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЇ ЦІННОСТІ [2, с. 18] 

Таблиця 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зниження витрат відбувається за рахунок зниження якості тих 
характеристик продукту, або взагалі відмови від додаткових ха- 
рактеристик (послуг), за якими конкурує переважна більшість 
виробників галузі чи продавців на конкретному ринку. Цінність 
продукту для споживачів зростає завдяки підвищенню якості або 
створенню тих характеристик продукту, які раніше ніколи не 
пропонувалися виробниками в даній галузі. 

Цінність продукту, який створює компанія, визначається за 
допомогою кривої цінності і стратегічної канви галузі, які пока- 
зують, наскільки окремі фірми чи галузь в цілому задовольняють 
потреби споживачів. За умови вибору компанією стратегії інно- 
вації цінності, її крива повинна значно відрізнятися від типової 
для даної галузі (ринку). Для того, щоб сформувати таку криву 
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цінності, Ч. Кім, Р. Моборн пропонують модель «чотирьох дій» 
(рис. 1), за якою компанії необхідно визначити: 

1. Характеристики продукту, які сприймаються на ринку спо- 
живачами як «само собою розуміючі», і які можна спростити. 

2. Стандартні ринкові характеристики продукту, якість яких 
можна суттєво знизити. 

3. Характеристики  продукту,  якість  яких  необхідно  суттєво 
підвищити по відношенню до існуючих на ринку стандартів. 

 
 
 

Ліквідація 
Характеристики продукту, 
від яких варто відмовитися 

Підвищення 
Характеристики продукту, 

якість яких необхідно значно підви- 
щити, порівняно з існуючими 

в галузі стандартами 
Зниження 

Характеристики продукту, 
якість яких можна значно знизити, 

порівняно з існуючими 
в галузі стандартами 

Створення 
Характеристики продукту, 

які раніше ніколи не пропонувалися 
іншими виробниками 

 

Рис. 1. Модель «4 дій» [2, с. 36] 
 

4. Характеристики продукту, які необхідно створити, і які ні- 
хто раніше на ринку не пропонував. 

Постійний пошук фірмами джерел диференціації своєї продук- 
ції  за  існуючого  попиту  призводить,  по-перше,  до  виникнення 
надлишкової  пропозиції  схожих  продуктів,  зробити  вибір  між 
якими споживачу дуже важко; по-друге, до загострення інтенсив- 
ності конкуренції, що викликає зниження рівня прибутковості під- 
приємств галузі і зменшує можливості їх розвитку. Тому єдиною 
можливістю для фірми перемогти конкуренцію і досягти успіху в 
майбутньомут — це створити новий унікальний ринковий простір, 
де вона не матиме конкурентів. Особливо це актуально для вітчиз- 
няних виробників товарів широкого вжитку, зокрема одягу, ринки 
яких є монополістично конкурентними і глобалізованими. 
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СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В умовах сучасного розвитку вітчизняних підприємств питан- 
ня вибору опимального джерела фінансового розвитку представ- 
ляється одним із найважливіших. Його вирішення довгий термін 
відбувалося більш менш інтуітивно. В останній час можна спо- 
стерігати впровадження ринкових методів щодо організації еко- 
номічної діяльності суб’єктів підприємництва, в результаті чого 
з’являється потреба наукового обгрунтування принципів та ме- 
ханізмів фінансового розвитку підприємств. 

Зарубіжна теорія фінансів сформувала досить різнопланову кон- 
цепцію теорії корпоративних фінансів, в основі якої проблема ви- 
значення структури капіталу та її оптимізація відповідно обраній 
меті. У вітчизняній науці поки це питання не набуло необхідного 
розвитку. Окремі теоретичні і практичні аспекти представлені еко- 
номістами-дослідниками О. Анан’євим, І. Артем’євою, А. Бланком, 
І. Блажаном, В. Бодокоським, А. Герасименко, Ю. Колісником, В. 
Корнєєвим, Л. Костирко, В. Порохнею, Р. Слав’юком й ін. 

З огляду на це метою дослідження є аналіз принципів вибору 
джерел фінансування діяльності вітчизняних підприємств та їх 
оптимізація в умовах інтеграції у світову фінансову систему. 

Необхідність забезпечення фінансової безпеки і фінансової 
рентабельності вимагає пошуку оптимальної цільової структу- 
ри капіталу. Зауважимо, що на сучасному етапі розвитку фі- 
нансово-господарських відносин в Україні суттєвий вплив на 
останню здійснюють переважно зовнішні фактори, що визна- 
чається нерозвиненістю фінансової системи взагалі, відсутніс- 
тю  чітко  визначених  елементів,  їх  взаємозв’язку,  механізмів 
реалізації. 

У світовій теорії і практиці сформувалися дві основні моделі 
фінансової системи: англосаксонська або фондово-ринкова 
(США, Великобританія, Канада, Сінгапур, Гонгконг) і континен- 
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